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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 09/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 3 de maig de 2016 
Hora d’inici: 19.20 hores 
Hora d’acabament: 20.00 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim 

de concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats 
escolars a la comarca del Ripollès i de la convocatòria per al 2016. 

3. Reconeixement d’atorgament de subvencions nominatives i per concessió 
directa amb càrrec al pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’exercici econòmic de l’any 2016. 
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4. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 
particulars i plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

5. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 

6. Proposta d'imposició de multa a l'empresa Stone Abbey per incompliment 
contractual. 

7. Aprovació del conveni de col· laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres de treball. 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
7.1 Aprovació de factures. 

9. Mocions d’urgència: 
Control de l’Acció de Govern 

10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
19 d’abril de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  
PER AL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O PROMO CIÓ 
D’UNA FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTU RA 
D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS I D E LA 
CONVOCATÒRIA PER AL 2016  
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell de Govern en les seves sessions de dates 16 de febrer de 2016 i 19 
d'abril de 2016 va aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal 
del Ripollès, any 2016 i la corresponent modificació.  
 
El Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès, any 2016 té la 
seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la qual disposa que les administracions que proposin l'establiment 
de subvencions han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb l’aplicació del pla, el termini per a la seva consecució, 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 3 

els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol 
cas, al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
2.- L’objecte de les Bases bases reguladores per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a 
la comarca del Ripollès, és regular i fixar els criteris i el procediment de sol· licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en forma 
d’ajut econòmic, atorgui el Consell Comarcal del Ripollès a través de l’àrea de 
Presidència, Règim Interior i Hisenda i  de l’àrea de Serveis a les persones, 
destinades a col· laborar en el finançament projectes/activitats que tinguin com a 
objectiu: 
 

A) Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una 
finalitat pública comarcal. 

 
 A.1 Activitats culturals, festives o de caràcter social 
 A.2 Activitats esportives  
 A.3 Edició de llibres, pel· lícules o documentals d'interès comarcal- 

 
 B) Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat A) de la 
base primera: Les persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions 
privades, cooperatives, comunitat de béns o qualsevol altre tipus d’unitat 
econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin 
portar a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la 
subvenció. 
 
Queden excloses de manera expressa les administracions i entitats públiques. 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions assenyalades en l’apartat B) de la 
base primera: Les associacions de pares i mares d’alumnes o els centres educatius 
de la comarca del Ripollès. 
 
Per a la valoració de les sol· licituds presentades, únicament es tindran en compte 
els criteris establerts en l’Annex 1 de les Bases. 
 
El termini de presentació de les sol· licituds començarà el dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de 
la convocatòria tramesa per la Base de Datos Nacional de Subvenciones  (BDNS)  i 
finalitzarà el dia 30 de juny de 2016, a les 15 hores. 
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Fonaments de Dret: 
 
Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 
de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 
També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar-les. 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal de data 8 de setembre de 2015 i 
publicades al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de 
setembre de 2015, es va delegar en el Consell de Govern totes aquelles 
competències del plenari que, de conformitat amb la legislació vigent siguin 
delegables i no hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:  
 
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats 
d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal -activitats culturals, 
festives o de caràcter social, activitats esportives i edició de llibres, pel· lícules o 
documentals d'interès comarcal-, i per a la cobertura d’activitats escolars a la 
comarca del Ripollès. Aquestes bases seran vigents a partir de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Girona i al tauler 
d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies hàbils i anunciar una 
referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 
cas que no es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest 
acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 
 
Tercer. Obrir la convocatòria per atorgar les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal -activitats culturals, festives o de caràcter social, activitats 
esportives i edició de llibres, pel· lícules o documentals d'interès comarcal-,  i per a 
la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
El termini per poder sol· licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia següent al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) de l’extracte de 
la convocatòria tramesa per la Base de Datos Nacional de Subvenciones  (BDNS)  i 
finalitzarà el dia 30 de juny de 2016 a les 15 hores.  
 
Les sol· licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base quarta caldrà 
presentar-les  al Registre General del Consell Comarcal del Ripollès  en horari 
d’atenció pública, carrer Progrés 22,  CP:17500 - Ripoll (Girona). També es podran 
presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
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de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.   
 
Quart. Publicar extracte d'aquesta convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, al Butlletí Oficial de la província de Girona i a l'e-tauler. 
 
El vicepresident i conseller de l’Àrea de Cooperació Municipal, Relacions 
Institucionals i Transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació 
Territorial, senyor Josep Coma, explica als consellers les tres línies de subvencions. 
 
 
3. RECONEIXEMENT D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
NOMINATIVES I PER CONCESSIÓ DIRECTA AMB CÀRREC AL 
PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A 
L’EXERCICI ECONÒMIC DE L’ANY 2016 
 
El Plenari d’aquest Consell, en sessió del dia 17 de novembre de 2015, va aprovar 
el Pressupost General d’aquesta corporació per a l’exercici econòmic de 2016. 
 
En el referit Pressupost existeix una relació detallada sobre les diferents, quotes, 
aportacions i subvencions “nominatives” que s’acorda atorgar a diferents 
consorcis, associacions, ajuntaments i entitats públiques. 
 
El Consell de Govern d’aquesta corporació el dia 16 de febrer de 2016 va aprovar -
de conformitat amb allò que determina l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, de subvencions-  el “Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 
2016”, i el dia 19 d’abril de 2016 va introduir-hi modificacions, havent quedat per 
tant aprovat definitivament.  
   
Per tot el que s’exposa es considera que es donen els requisits necessaris per 
procedir –d’acord amb les competències atorgades pel Plenari el dia 8 de setembre 
de 2015  i per les pròpies Bases d’execució del Pressupost per a 2016- a reconèixer  
les subvencions nominatives i en la modalitat de concessió directa que tot seguit es 
detallen: 
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IMPORT

BENERICIARI/A NIF/CIF FINALITAT APLICACIÓ ATORGAT

PRESSUPOSTÀRIA MÀXIM

Ajutnament Ri pol l  P1715600A Cost préstec construcció esca l a  emergènci a

edifi ci  "Modes t Sa yós" 44.3262.46200.01 11.127,94

Cons orci  Benestar 

Soci a l  del  Ripol lès Q1700626C Ajuts  a  famíl ies  amb neces s i tats  socia l s  

menjador es colar 41.943.46700.02 8.399,00

Cons orci  Benestar

Soci a l  del  Ripol lès Q1700626C Ajuts  per compra productes  a l imentaris  bàs ics  

amb des tí a  persones  necess i ta des. 41.231.46700.02 6.000,00

Cons el l  Esportiu

del  Ripol lès G17088238 Coopera ci ó econòmica  amb el  Cons el l  Esportiu 

del  Ripol l ès 43.341.48000.01 7.326,00

Alumnes  es colari tats Ajuts  per a  a lumnes  escolari tzats  fora  del  seu 

fora  del  seu municipi muni cipi  en un centre privat concertat propos at 

en un centre pri vat pel  Departament d'Ensenyament de la  

concerta t Genera l i tat de Cata lunya 44.3261.48000.01 26.126,80

Aj. Campdevànol P1704000G Coopera ci ó econòmica  supramunicipa l  en 

compens ació a ls  municipi s  de la  comarca  del

Ri pol l ès  per acti vi tats  i /o serveis  d'àmbit 

s upramuni cipa ls . 11.942.46200.03 3.576,58

Aj. Camprodon P1704300A Coopera ci ó econòmica  supramunicipa l  en 

compens ació a ls  municipi s  de la  comarca  del

Ri pol l ès  per acti vi tats  i /o serveis  d'àmbit 

s upramuni cipa ls . 11.942.46200.03 3.625,23

Idem

Aj. Ribes  de Freser P1715400F Coopera ci ó econòmica  supramunicipa l  en 

compens ació a ls  municipi s  de la  comarca  del

Ri pol l ès  per acti vi tats  i /o serveis  d'àmbit 

s upramuni cipa ls . 11.942.46200.03 3.099,74

Aj. Ripol l P1715600A Coopera ci ó econòmica  supramunicipa l  en 

compens ació a ls  municipi s  de la  comarca  del

Ri pol l ès  per acti vi tats  i /o serveis  d'àmbit 

s upramuni cipa ls . 11.942.46200.03 7.807,12

Aj. S. Joa n Aba dess es P1717700G Coopera ci ó econòmica  supramunicipa l  en 

compens ació a ls  municipi s  de la  comarca  del

Ri pol l ès  per acti vi tats  i /o serveis  d'àmbit 

 s upramuni cipa ls . 11.942.46200.03 3.632,35

80.720,76TOTALS ATORGATS..............................................................................................................................................

 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
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Primer. Reconèixer l’atorgament de les subvencions assenyalades en la part 
expositiva  a favor de les persones beneficiàries i pels conceptes i imports màxims 
que s’hi detallen. 
 
Segon. Per poder percebre els imports atorgats les persones beneficiàries hauran 
d’acreditar, mitjançant el preceptiu certificat expedit pel responsable de la 
fiscalització econòmic i financera de l’entitat, que es troben al corrent de les seves 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, que no tenen cap deute vençut i 
exigible amb el Consell Comarcal del Ripollès,  que aquest ingrés figura com a dret 
reconegut en el Pressupost de l’entitat aprovat per al 2016 i que la seva finalitat 
serà  destinar-lo a cobrir, en part,  les diferents aportacions que l’entitat ha de 
realitzar al Consell Comarcal del Ripollès en concepte d’activitats i/o serveis de 
caràcter supramunicipal. 
 
Tercer. Publicar l'atorgament d'aquestes subvencions i el seu seguiment a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i a la seu electrònica de la corporació, 
a fi de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a les persones beneficiàries, a la Intervenció i 
a la Tresoreria d’aquest Consell a l’efecte oportú.  
 
El senyor Coma, explica als consellers que aquestes subvencions són les que 
superen els 3.000 €. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRAN SPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 
 
En data 31 de juliol de 2008, l’abocador comarcal Ripollès 3va quedar clausurat 
degut a què les obres de clausura estaven finalitzades. 
 
En un abocador tot i clausurat van sortint lixiviats, els quals s’han de tractar en un 
gestor autoritzat. 
 
El lixiviat és un residu, que té el codi 190703 en el catàleg Europeu de Residus i té 
la classificació de residu no especial. En el catàleg de residus de Catalunya té el 
codi 190201. 
 
Els lixiviats són conduïts de l’abocador, amb conduccions, sense ser barrejats amb 
aigües no contaminades, cap a la bassa que hi ha a la part inferior de l’abocador, on 
antigament hi havia l’estació depuradora de lixiviats. Aquesta bassa és de 600 
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metres cúbics. De la bassa surt  una canonada que va fins a peu de carretera, on 
s’han de carregar els lixiviats a un camió cisterna per portar-los a gestionar. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix,  del servei del transport i tractament dels lixiviats 
de l’abocador Ripollès-3; 
 
Consten a l'expedient l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat 
pressupostària amb càrrec a la partida 2016.21.1623.22799.01 i l’informe favorable 
de Secretaria. 

 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i 
resolució de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la 
despesa corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de 
l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador 
comarcal Ripollès-3. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el 
preu més baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador comarcal Ripollès-3. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 38 €/m3, més  3,8 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un preu unitari màxim de 41,80 €/m3, essent el pressupost màxim anual 
de 105.602 euros/any, més 10.560,20 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta 
un import de 116.162,20 €/any (CENT SETZE MIL CENT SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost vigent. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
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Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del 
Ripollès (www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
 
 
5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre 
el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny 
de 2003, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i 
de vigència de 10 anys; 
 
El pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la 
contractació estableixen que el contracte serà prorrogable expressament per 
períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat 
causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys 
més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri financer del contracte. 
Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat 
formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització del termini 
contractual o de les seves pròrrogues;  
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 27 d’abril de 
2016, sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de 
concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de 
sanejament de la comarca del Ripollès, per un període de 3 mesos. En efecte, 
l'informe conclou que la vigència del contracte actual del servei públic 
d'explotació, conservació i manteniment de Ripoll-Campdevànol, Ribes de Freser, 
Vall de Núria, Nevà, Planoles, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, 
Camprodon i  Setcases, finalitza el dia 1 de juliol de 2016 i, per tant, només resten 
2 mesos per finalitzar aquest termini, per tant, sembla convenient procedir a una 
nova pròrroga de 3 mesos, que és el temps que es considera necessari per a la 
redacció dels nous plecs reguladors de la contractació i per a la tramitació del nou 
concurs. En conseqüència, es proposa concertar una nova pròrroga des del dia 
1/07/2016 fins al 30/09/2016.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 27 d'abril de 2016, que es pronucia en el 
mateix sentit que l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb 
càrrec a la partida  2016.23.1601.22799.02 i les consideracions que efectua.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió 
celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP núm. 186 de 
Girona, de 25 de setembre de 2015, 
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Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de tres mesos el contracte de concessió del servei 
públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la 
comarca del Ripollès, amb efectes des de l'1 de juliol de 2016, fins a 30 de 
setembre de 2016. 
 
Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant 
l’any 2016, sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua continuï fent les 
atribucions anuals que cobreixin el cost del servei i fins a l’import màxim 
d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
Intervenció als efectes oportuns. 
 
Quart. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de 
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu 
davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos 
mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
6. PROPOSTA D'IMPOSICIÓ DE MULTA A L'EMPRESA STONE ABBEY 
PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 

 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 7 d'abril de 2014, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l'empresa Stone Abbey, S.L., el contracte del servei de recollida dels gossos 
abandonats, per un termini de 3 anys, prorrogables, anualment, per dos anys més. 
 
2.- Per Acord del Consell de Govern de data 16 de febrer de 2015, es va resoldre el 
contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, 
amb efectes a partir del dia 2 de març de 2015 i pels motius que en aquell acord 
s'exposaven.  
 
3.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 5 d’abril de 2016, va instar el 
procediment per a la  imposició d'una multa de mil vuit-cents quaranta-tres euros 
amb setanta-nou cèntims (1.843,79 €), a l'empresa Stone Abbey, S.L., per la 
comissió de la infracció contractual següent: 
 

- Per la infracció molt greu continguda a la clàusula 9.4.1.b), consistent en no 
haver esterilitzat la gossa Niebla/Duna, amb caràcter previ a la seva 
adopció, es proposa imposar una multa de 1.501 €, en tenir en consideració 
que queda provat que s’ha incorregut en la comissió d’aquesta infracció i 
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alhora s’han falsejat les dades de la fitxa d’adopció lliurada al Consell 
Comarcal del Ripollès i s’ha realitzat el cobrament del concepte 
d’esterilització sense portar-lo a terme.  

- El cost d’esterilització més l’anestèsia i antibiòtic subministrat a la gossa, 
assumit pel Consell Comarcal del Ripollès, suposa un import de 342,79 €. 

 
4.- L'acord adoptat pel Consell de Govern en data 5 d’abril de 2016, atorgava 
alhora a l'empresa Stone Abbey, S.L. un termini de 10 dies per formular els 
al· legacions que considerés oportunes. L'empresa no ha presentat cap prova ni 
al· legació, durant el termini atorgat a l’efecte. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.-  L’empresa Stone  Abbey, S.L. és responsable directa dels fets imputats, els 
quals són constitutius d'infracció molt greu i han resultat provats. L'empresa no ha 
presentat cap prova ni escrit d'al· legacions durant el termini atorgat a l'efecte. Per 
tant, resulta provada la comissió d'una infracció molt greu continguda a la clàusula 
9.4.1.b) del plec de clàusules regulador del contracte, consistent en no haver 
esterilitzat la gossa Niebla/Dura amb caràcter previ al seu lliurament en adopció. 
 
De conformitat amb la clàusula 29.2 del plec regulador de la contractació, la sanció 
aplicable a les infraccions molt greus és d'una multa de 1.501 a 2.500 euros, per la 
qual cosa en aquest cas es considera procedent aplicar una sanció de mil cinc-cents 
un euros (1.501 €). 
 
A més, l'empresa Stone Abbey haurà de pagar el cost de d’esterilització, més 
l’anestèsia i antibiòtic subministrat a la gossa, que van ser assumitz pel Consell 
Comarcal del Ripollès, i que ascendeix un import de tres-cents quaranta-dos 
euros amb setanta-nou cèntims (342,79 €). 
 
II. L'article 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposa 
que els plecs o el document contractual podran preveure penalitats per al cas de   
compliment defectuós de la prestació o per al supòsit d'incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte. Aquestes 
penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva 
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte. 
 
III.  De conformitat amb l'apartat 8 de l'article 212 del TRLCSP, les penalitats 
s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable 
del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total 
o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, 
s'hagués constituït, quan no  puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 
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IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per 
a la interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al 
contractista i, en el cas d'imposició de penalitats, s'aplica el mateix procediment per 
analogia. 
 
V. L’òrgan competent per imposar aquestes penalitat és l'òrgan contractant. En 
aquest cas, l’òrgan competent és el Consell de Govern per acord de delegació del 
Ple, en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP núm. 
186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Vist el contingut dels informes tècnic i jurídic emesos. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Imposar a l'empresa Stone Abbey, S.L. una multa de 1.501 €, per la 
comissió de la infracció que es detalla al fonament de dret I. A més haurà d’abonar 
el cost de l’esterilització, l’anestèsia i l’antibiòtic que ascendeix a un import de 
342,79 €, resultant un import total de mil vuit-cents quaranta-tres euros amb 
setanta-nou cèntims (1.843, 79 €) 
 
Atès que el contracte es va resoldre amb efectes del dia 2 de març de 2015, la multa 
s’aplicarà sobre la garantia constituïda, en l’import de 1.392,95 € i l’empresa Stone 
Abbey, SL haurà d’abonar la diferència sobre el total de la sanció, que ascendeix 
un import de quatre-cents cinquanta euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(450,84 €). 
 
Segon.- Requerir l’empresa Stone Abbey, S.L, per tal que ingressi a la Caixa del 
Consell Comarcal del Ripollès la sanció imposada  en el termini previst en l’article 
62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
- Les liquidacions notificades entre l'1 al 15 de cada mes les podeu ingressar sense 
recàrrec des de la data de notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
- Les liquidacions notificades entre el dia 16 i l'últim de cada mes, les podeu 
ingressar sense recàrrec des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes 
posterior  o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
Si s'esgoten aquests terminis de pròrroga, l’ingrés s'exigirà per via executiva amb 
els recàrrecs pertinents, d’acord a les disposicions de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Stone Abbey, S.L., tot indicant-li que 
contra el mateix pot interposar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà 
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de la seva notificació, recurs potestatiu de reposició davant del Ple. Altrament, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de la província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des 
de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui 
formulada  de forma expressa o, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà 
del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci 
administratiu. 
 
En tot cas, podrà interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent d’acord amb 
el que es disposa en l’article 58.2 “in fine” de la Llei 30/92, de 26 de novembre. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIP OLLÈS 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques a la Subàrea d’Ensenyament. 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball, el qual  és del contingut literal següent:  
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“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA  EN CENTRES DE 
TREBALL 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la cap d’Àrea de Serveis a les 
persones, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
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Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de març 

ADO 660,51 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de març 

ADO 469,08 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç transport demanda Ripoll -
Camprodon, mes de març 

ADO 1.311,95 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de març 

ADO 4.402,43 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes de març 

ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.03.2016 

ADO 1.033,30 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
23.03.2016 

ADO 929,63 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
04.04.2016 

ADO 954,71 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
06.04.2016 

ADO 1.075,10 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.04.2016 

ADO 1.014,07 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13.04.2016 

ADO 929,63 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05.04.2016 

ADO 1.037,48 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
març 

ADO 40.771,40 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de Freser, 
mes de març 

ADO 13.662,79 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de març 

ADO 4.278,62 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
març 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
març 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
març 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
març 

ADO 729,74 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de març 

ADO 9.765,06 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes de març 

ADO 8.074,14 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.04.2016 

ADO 1.112,72 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.04.2016 

ADO 1.000,69 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d'abril 

ADO 39.695,60 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de Freser, 
mes d'abril 

ADO 13.767,70 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
d'abril 

ADO 3.876,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes 
d'abril 

ADO 995,61 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d'abril 

ADO 577,50 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d'abril 

ADO 2.675,31 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d'abril 

ADO 706,20 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
d'abril 

ADO 9.640,07 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes d'abril 

ADO 8.554,51 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de març O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
9. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se'n presenten. 
 
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 

 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 11.03.2016 Concedir a la treballadora de la corporació que es relaciona un 

permís de lactància d’un fill menor de 12 mesos. 
Decret de 06.04.2016 Aprovar les bases reguladores del procés de selecció mitjançant 

concurs per proveir amb caràcter interí un lloc de treball 
d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 de l'obra 
2011/1520, inclosa al PUOSC, titulada "Zona d’aparcaments", 
de l'Ajuntament de Pardines, per un import de 18.029,39 €. 

Decret de 13.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 2 de l'obra 
2011/1520, inclosa al PUOSC, titulada "Zona d’aparcaments", 
de l'Ajuntament de Pardines, per un import de 17.217,25 €. 

Decret de 13.04.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es detalla als 
treballadors d'aquesta corporació que es relacionen, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes d’abril de 2016. 

Decret de 15.04.2016 Encomanar al Servei de Joventut del Consell Comarcal del 
Ripollès que iniciï les inpeccions biennals de les instal· lacions 
juvenils que es relacionen.  

Decret de 20.04.2016 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un 
comptador contra incendis en l’escomesa del Consell Comarcal 
del Ripollès. 

Decret de 25.04.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries segons es detalla al 
treballador d'aquesta corporació que es relaciona, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes d’abril de 2016. 
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El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 31.03.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal 

que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès 
la quantia corresponent a la suma de les despeses per la 
contractació d’una treballadora. 

Resolució de 14.04.2016 Atorgament de permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Ajuntament de Campelles 
per a la Urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 15.04.2016 Autoritzar la modificació del permís d’abocament d’aigües 
residuals atorgat a l’empresa Edible Casing, SL. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases de la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” per la 
instal· lació de la calefacció al pàrquing de la Closa d’en Xola. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció de la memòria valorada per a la reparació de la 
corona i la platja de la piscina municipal i la instal· lació 
elèctrica de la sala polivalent del Casino. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” pel 
canvi d’una part de lluminàries de VM per altres de LED en 
l’enllumenat públic del centre del municipi. 

Resolució de 15.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Gombrènde la 
redacció de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” pel 
canvi de la fusteria exterior del pis 1r 2a en l’edifici de 
l’Ajuntament. 

Resolució de 18.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’Alberg Pere Figuera. 

Resolució de 19.04.2016 Exposició pública per fer constar que durant el primer 
trimestre de 2016 no s’ha atorgat cap subvenció. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar al Mas la Font, del municipi de les Lloses el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar a la Fundació Emma, del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgar a la Comunitat de propietaris del carrer Indústria, del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 
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Resolució de 19.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Deixalleria de Camprodon. 

Resolució de 19.04.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Caserna de la Guàrdia Civil 
de Camprodon. 

Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la neteja 
del clavegueram del pont de la Saida, el Casal i el pou dels 
Caçadors. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser, 
per la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram del pont de la Saida, el Casal i el pou dels 
Caçadors. 

Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Campdevànol per a la neteja 
del clavegueram de la zona del canal. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campdevànol, per 
la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram de la zona del canal. 

Resolució de 20.04.2016 Atorgar el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
per a la neteja del clavegueram de l’Alberg Ruta del Ferro. 

Resolució de 20.04.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per la utilització del servei de camió cisterna per a 
la neteja del clavegueram de l’Alberg Ruta del Ferro. 

Resolució de 20.04.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals a 
l’empresa Mecanitzats Ter SL. 

Resolució de 25.04.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Toses de la redacció 
de la memòria valorada “Del Pla de l’Acció” pel canvi d’una 
part de lluminàries de VM per altres de HM en l’enllumenat 
públic dels nuclis de Nevà i de Toses. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa sobre els punts següents: 
 

1. El dia 26 d’abril es va celebrar una reunió sobre el FEDER comarcal, en la 
qual es va triar l’eix Turisme Natura, posteriorment ha hagut una reunió de 
la mesa de treball, en la qual ha delegat la seva representació al conseller de 
Turisme senyor Jordi Caparrós. 
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2. S’ha reunit amb el director general de Polítiques Ambientals, senyor Ferran 

Miralles i amb els alcaldes de Queralbs i Setcases per tractar el tema del 
Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser. 

 
3. S’ha celebrat una reunió amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, 

senyor Ricard Font, juntament amb els alcaldes de la Vall de Camprodon i 
Sant Joan de les Abdesses, sobre la Via Verda de Camprodon a Setcases. 

 
4. Ha mantingut una reunió amb el senyor Ticó de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya per col· laborar en el tema de Setcases. 
 

5. S’ha reunit amb el senyor Albert Piñeira de la Diputació de Girona per 
parlar del tema de la subvenció de patrimoni. S’ha concedit a tothom, 
excepte a Sant Pau de Segúries, i ha aconseguit que entrés en el paquet. La 
resta de sol· licitud ja estan autoritzades. 

 
6. Informa sobre les línies de subvencions de la Diputació: 

 
- Pobresa energètica: Va demanar a l’Elisabet Ortega que els 

ajuntaments que facin polítiques d’inclusió els envies les bases. 
- Equips esportius: reformes amb un import màxim de 12.000 €. 
- Municipis de menys de 30.000 habitants: Per temes informàtics. 
- FEDER Diputació: Hi ha 5.000.000 per línia, s’han presentat a cada 

línia projectes per un valor de 40 M i molts en queden descartats. 
 

7. S’ha reunit amb el Senyor Dani Font del Bisbat per demanar si el FEDER 
comarcal es podria destinar a arreglar les seves esglèsies. Ho deixem en 
mans dels alcaldes i alcaldesses. Ha demanat que parlés amb el Bisbat de la 
Seu. Volen feu un nou Centre d’Interpretació de la Influència de l’Església 
Catòlica al Ripollès, que volen fer a Camprodon. 

 
8. Comenta les votacions de l’últim Consell d’Alcaldes sobre el tema de 
Ripollès Desenvolupament. Intentarem veure com ho conciliem tot. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental Vist i plau 
 El president 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera Joan Manso i Bosoms 


