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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIADE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 11DE NOVEMBREDE 2015 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció 
de dades 
 
Caràcter: Ordinari 
Hora que comença: 8.45 hores 
Recés: de 10.30 a les 11.15 hores 
Hora que acaba: 13.15 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori i Fraxedas 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
 
Núria Mompel Tusell, secretàriamunicipal. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 4.11.15  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Relació de despeses 
4) Aprovació d’ajuts socials puntuals  
5) Aprovació calendari fiscal 2016 
6) Construcció d’un mòdul de dos dormitoris per a la casa de colònies de “ Can 

Brugarola” ubicada a l’Avinguda els Llimoners número 14 
7) Relació de decrets des del dia 31 d’agost al 18 de setembre de 2015 ( Del 

núm. 989 al núm. 1013) 
8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ODINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4.11.15 
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Vista i trobada conforma l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
ordinària del dia 4de novembre de 2015  i de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 
2.1. Interposició del RCA 344/2015-Y davant el Jutjat del contenciós 

administratiu núm. 5 de Barcelona per l’empresa Suara Serveis, SCCL 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, requerint la remissió, en el termini 
de 20 dies, de l’expedient administratiu. 

 
Se’n dóna compte i s’acorda sol·licitar assistència als lletrats de la Diputació de 
Barcelona perquè portin la defensa de la Corporació en aquest assumpte i 
designar al Procurador Francisco Javier Manjarín Albert perquè ostenti la 
representació legal. Així mateix s’acorda que es remeti còpia indexada i foliada 
de l’expedient administratiu en el termini requerit. 
 
2.2. Contesta a la demanda interposada per Construcciones Solius, SA, 

davant el Jutjat de contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, RCA 
291/2013. 

 
Se’n dóna compte. 
 
 
3.- RELACIÓ DE DESPESES 
 
Vista la relació de despeses de data  11 de novembre  de 2015, de 
l’Ajuntament  per import de 24.531,44 €, corresponent a la relació 
F/2015/45   de la mateixa data. 
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al no haver-se 
presentat al·legacions.  
 
Vist  allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 
02/2004, de 9 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals,  de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia 
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 11 de novembre  de 
2015, per import de  24.531,44 €, corresponent a la relació  F/2015/45   de 
la mateixa data. 
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Proposta per la Junta de Govern Local de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran, 
per a l’aprovació d’ajuts socials puntuals 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/19/2015 de data 6 de novembre 
de 2015, per import de 759,62 €, corresponent a ajuts socials puntuals de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut 
social puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les 
despeses amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost 
ordinari i únic per l’exercici de 2015, que fou aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió 27 de novembre de 2014, i definitivament aprovat al 
no haver-se presentat al·legacions. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/17/2015, atorgant 
les quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en 
concepte d’ajuts socials puntuals: 
 
 
 

NÚM
. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

0329 K.L. llibres escolar /material escolar 70,00 
0330 MA.M.P. llibres escolar /material escolar 163,50 

0331 J.C. 
despeses habitatge - subministraments - 
LLUM 138,67 

0331 J.C. 
despeses habitatge - subministraments - 
AIGUA 105,55 

0332 I.S.F. despeses habitatge - lloguers/hipoteca 250,00 
0333 M.G.LL. altres 31,90 

  

 
 
 
 

 
  

Import total relació BSGG/19/2015 759,62 
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SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 
corresponent del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2015. 
 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 
 

5.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'EXERCICI DEL 2016 
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, el qual regula els terminis de pagaments dels deutes 
tributaris i d’acord amb l’establert en els articles 23 a 25 i 68 del Reglament 
general de recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, 
reguladors de la notificació dels deutes de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva i de l’inicia i acabament del període voluntari de recaptació, de 
conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta, s’acorda per 
unanimitat: 
 
ACORDS 

PRIMER.- Aprovar per l’exercici del 2016, el calendari següent: 

 
CALENDARI FISCAL - EXERCICI 2016 

 

Concepte Català Data Inici 
Vol. 

Data Fi Vol 
/ Domi. Exercici 

 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS  

 

02/05/2016 2016 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS  

 

01/07/2016 2016 

1 
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO 
DOMICILIATS  03/06/2016 04/08/2016 2016 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-
DOMICILIATS  

 

01/09/2016 2016 

1 
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-
DOMICILIATS  

 

02/11/2016 2016 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS  02/09/2016 03/11/2016 2016 

2 IMP. BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS  02/09/2016 03/11/2016 2016 
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3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA  05/02/2016 05/04/2016 2016 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES  02/09/2016 03/11/2016 2016 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1  05/02/2016 05/04/2016 2016 

11 TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2  05/08/2016 05/10/2016 2016 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1  05/02/2016 05/04/2016 2016 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2  01/04/2016 02/06/2016 2016 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.3  01/07/2016 02/09/2016 2016 

12 TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.4  03/10/2016 05/12/2016 2016 

16 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL  05/08/2016 05/10/2016 2016 

41 TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS  01/07/2016 02/09/2016 2016 

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS  01/04/2016 02/06/2016 2016 

29MA TAXA MERCAT AMBULANT-1A FRAC.  05/02/2016 05/04/2016 2016 

MA TAXA MERCAT AMBULANT-2A FRAC.  05/08/2016 05/10/2016 2016 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ORGT, per procedir a la seva publicitat 
d’acord amb la normativa aplicable. 

TERCER.- Publicitar aquest acord en els mitjans de comunicació municipals. 
 
 
 
6.-CONSTRUCCIÓ D’UN MÒDUL DE DOS DORMITORIS PER A LA CASA DE 
COLÒNIES DE “CAN BRUGAROLA” UBICADA A L’AVINGUDA ELS 
LLIMONERS NÚMERO 14. 
 
 
Vista la instància presentada per la senyora Blanca Arbell i Brugarola, en nom i 
representació d’ella mateixa, en virtut de la qual sol·licita llicència d’obres per a 
la construcció d’un mòdul de dos dormitoris per a la casa de colònies de “Can 
Brugarola” ubicada a l’Avinguda Els Llimoners número 14. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 de novembre de 2015, el 
contingut del qual és: 
 
“Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de 
referència es comprova que es tracta d’un projecte bàsic i executiu per a la 
construcció d’un mòdul de dos dormitoris amb vint places per a la casa de 
colònies de “Can Brugarola” situada a l’avinguda dels Llimoners núm.14. 

 
Consultat el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament vigent 

(DOGC núm. 4471del 16/09/2005) i la modificació puntual en l’àmbit de la 
urbanització “Els Llimoners” a través de la qual es redacta el Pla Especial de 
Can Brugarola, aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 13 de novembre de 2002, es  constata que la finca està 
inclosa al sòl urbà amb la qualificació de Sistema d’equipaments docents de 



Ref: S/Sd 

6 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

caràcter privat (B*1). Consultat, per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de data 19 de maig de 
2015, es constata que la finca no està inclosa a l’àmbit sotmès a suspensió de 
llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim 
urbanístic. El POUM qualifica el sòl dins el sistema d’equipaments clau SE. 

 
El projecte compleix amb la normativa urbanística d’aplicació pel que 

s’informa favorablement la documentació aportada. Tanmateix, es recorda que 
la façana haurà de tenir un acabat blanc o de color terrós clar.” 
 
Vist l’informe favorable de la TAG d’Urbanisme de data 4 de novembre 
d’enguany, el contingut del qual és: 
 
“Dins del termini conferit a l’efecte i una vegada revisada la sol·licitud i la 
documentació presentades en data 20.10.2015 per la senyora Blanca Arbell 
Brugarola per tal d’obtenir llicència municipal d’obres majors per a la 
construcció d’un mòdul de dos dormitoris per a la casa de colònies de “Can 
Brugarola”, ubicada a l’Avinguda Els Llimoners, 14, de Canet de Mar, d’acord 
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Manel Pujolar i 
Vergés (Visat: 2015008548, de data 13.10.2015), s’emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben 
subjectes a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística 
prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i 
per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del 
sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
En el mateix sentit, l’article 5.1.d) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), 
subjecta a llicència urbanística prèvia les obres d’edificació, construcció i 
instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació 
d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
SEGON .- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat 
a sol·licitud de la part interessada. La sol·licitud compleix els requisits 
establerts en l’article 70 LRJPAC, va  documentada en els termes que estableix 
la normativa aplicable i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, amb detall 
suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
TERCER.- El projecte tècnic (art. 75.2 ROAS), amb la documentació aportada a 
què es refereix l’article anterior, han estat informat favorablement per 
l’arquitecta municipal en data 3.11.2015. 
 
QUART.- D’acord amb la documentació presentada, el mòdul objecte de la 
llicència es destinarà a dormitoris per a una activitat de casa de colònies, 
classificada a l’Annex III.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA). 
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Si bé l’article 77.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que en 
cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o 
simultània de la referent a l’activitat, en el cas present cal tenir en compte el 
que disposa l’article 51 LPCAA, el qual es transcriu a continuació: 
 
 Article 51 

Activitats sotmeses a comunicació 
 
1. L’exercici de les activitats compreses en l’Annex III resta sotmès a 

comunicació de la persona o l’empresa titulars. 
 

Segons estableix l’article 52.1 LPCAA, la comunicació s’ha de formalitzar un cop 
acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar 
emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la 
comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de 
llicències sectorials necessàries, fixades per llei o ple desplegament 
reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat. 
 
CINQUÈ.- Consta acreditat a l’expedient que s’han liquidat els imports 
corresponents a la provisió dels conceptes d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i taxes urbanístiques. Pel que fa les garanties pels valors 
urbanístics en risc i per residus de la construcció, consta acreditat que s’ha 
efectuat ambdós dipòsits. 
 
Quant a l’ocupació de la via pública, consta a l’expedient la declaració escrita 
que no serà necessària l’ocupació en el transcurs de les obres. 
 
SISÈ.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de 
l’Alcaldia, si bé fou delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret  
núm. 743/2015, de data 19 de juny de 2015, per la qual cosa, en els seus 
estrictes termes, caldrà que en l’acord de concessió es faci constar el següent:  
 
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret  núm. 743/2015, de data 19 de juny  de 2015”. 
 
En virtut de tot això, la funcionària sota-signant informa favorablement sobre la 
concessió de la llicència sol·licitada, amb el condicionant assenyalat a l’informe 
de l’arquitecta municipal, de data 3.11.2015.” 

 
RESULTANT que s’han complerts els tràmits procedimentals establerts per 
l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l’emissió dels informes tècnic i 
jurídic i la proposta per part dels Serveis Tècnics. 
 
CONSIDERANT que els actes d’edificació i ús del sòl, l’autorització dels quals se 
sol·licita, són conformes a la normativa urbanística vigent. 
 
VIST el que disposen els articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l’article 118 i concordants de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar. 
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CONSIDERANT que l’adopció d’aquest acord és competència de la junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’aprova per tres vots a favor dels tinents 
d’Alcalde Srs. Jesús Marín i Hernández, Lluís Llovet i Bayer i Laureà Gregori i 
Fraxedas, i una abstenció de la Sra. Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa, atès 
que té el deure legal d’abstenir-se de deliberar i votar aquest assumpte per 
tenir-hi un interès personal. 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la senyora Blanca Arbell Brugarola per a 
la construcció d’un mòdul de dos dormitoris per a la casa de colònies de “Can 
Brugarola” ubicada a l’Avinguda Els Llimoners número 14, d’acord al projecte 
bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Manel Pujolar i Vergés, sense perjudici 
de tercers i salvat el dret de propietat. Aquesta llicència resta condicionada a les 
condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal aprovades 
per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2007. 
 
SEGON.- De conformitat amb l’informe de l’arquitecta municipal, caldrà tenir en 
compte que la façana haurà de tenir un acabat blanc o de color terrós clar. 

 
  
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional en concepte de l’impost sobre 
construccions per un import de dos mil set-cents noranta-un euros amb vint-i-
quatre cèntims (2.791,24 €) i  per taxes urbanístiques la quantitat de set-cents 
nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (709,58 €). 
 
QUART.- Consta acreditat a l’expedient que s’han dipositat les fiances dels 
valors urbanístics en risc per import de mil tres-cents noranta-cinc euros amb 
seixanta-dos cèntims (1.395,62 €) i fiança de residus de construcció per import 
de set-cents onze euros amb cinquanta-sis cèntims (711,56 €). Aquestes 
fiances es retornaran en el moment de l’obtenció de la comunicació de primera 
ocupació i comprovant d’haver dipositats els residus en un gestor autoritzat. 
 
CINQUÈ.- Donat que no consta acreditat a l’expedient que l’interessat hagi 
d’ocupar la via pública, haurà de tenir present que si a l’inici de les obres 
preveu que sí ha d’ocupar la via pública ho comuniqui prèviament als serveis 
tècnics d’aquest Ajuntament, procedint en cas contrari la liquidació d’ofici per 
part de l’Ajuntament, d’acord amb el què disposen les ordenances fiscals 
vigents. 
 
 
7.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 31 d’AGOST AL 4 DE SETEMBRE 
DE 2015 (DEL NÚM. 989 AL NÚM. 1013) 

Es dóna compte de la relació de decrets des del dia 31 d’agost al 4 de setembre 
de 2015 (del núm. 989 al núm. 1013) que són els següents: 

 

Num. Decret Data de decreto Títol 
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DE0989/2015 31/08/2015 Rectificació decret 983/2015 

 

DE0990/2015 31/08/2015 Aprovació manament de pagament a justificar 

 

DE0991/2015 31/08/2015 Incoació ordre d'execució Quirze Planet xx 

 

DE0992/2015 31/08/2015 Incoació ordre execució Quirze Planet xx 

 

DE0993/2015 02/09/2015 Declaració inadmissió comunicació prèvia carrer 
Ample, xx (BCIL) 

 

DE0994/2015 03/09/2015 Activitat extraordinària ANTIC CELLER 4 setembre 
2015 

 

DE0995/2015 04/09/2015 Activitat extraordinària CAL TIBU 5 setembre de 
2015 

 

DE0996/2015 04/09/2015 Campionat internacional de Botxes Vila de Canet 
de Mar 

 

DE0997/2015 07/09/2015 Bestreta nòmina mes de setembre 
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DE0998/2015 07/09/2015 Bestreta Nòmina Sr. S.S. 

 

DE0999/2015 10/09/2015 Anul.lació baixa d'ofici T  

 

DE1000/2015 10/09/2015 Incoació ordre d'execució solar carrer 
Montseny/Mercat 

 

DE1001/2015 10/09/2015 Incoació expedients trànsit 07-09-15 

 

DE1002/2015 14/09/2015 Tarja de minsusvalia RC  

 

DE1003/2015 14/09/2015 Declaració inadmissió comunicació prèvia carrer 
Ample, xx (BCIL) 

 

DE1004/2015 14/09/2015 Linees fundamentals 2016 

 

DE1005/2015 14/09/2015 Imposició sanció persones jurídiques 07/09/15 

 

DE1006/2015 14/09/2015 Imposició Sanció persones físiques 07/09/15 

 

DE1007/2015 15/09/2015 Sol.licitud subvenció FOAP 2015 - SOC 
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DE1008/2015 15/09/2015 Sobresseiment procediment de restauració carrer 
de la Font, 4 ,3-1 

 

DE1009/2015 15/09/2015 Canvi de titularitat activitat innòcua carrer Ample, 
16 

 

DE1010/2015 17/09/2015 Despeses setmanals 26 

 

DE1011/2015 17/09/2015 Bestreta nòmina mes de setembre 

 

DE1012/2015 17/09/2015 reserva aparcament - Igloo films SL 

 

DE1013/2015 17/09/2015 Requeriment limitador MASSAMARE 
SANDVITXERIA, SL 

 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 13.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell i Brugarola  


