Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 34/2020 de data 09 de setembre de 2020
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 9 de setembre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 33/2020 DE DATA 02 DE
SETEMBRE DE 2020
Aprovada l'acta per unanimitat.

URBANISME
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ARXIU DE LA SOL.LICITUD DE LA LLICÈNCIA D´OBRES
PROMOGUDA PELS SENYORS .../... I .../.... EXP. 2
/19 OM
Aprovat per unanimitat.

Fets

EXP. NÚM. 2/19 OM.
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PROMOTORS: SRS. .../... i Raquel Mora Solé NIF: .../... i .../,
respectivament
SITUACIÓ OBRES: .../...
REFERENCIA CADASTRAL: 2531706CF0523B0001KW
OBRES: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
Es dóna compte de la petició formulada per la senyora .../..., núm. RE 1917, en data
01/07/2020, en la qual sol.licita l’arxiu de l’expedient incoat l´any 2019 per la concessió de
llicència urbanística corresponent a l’Exp. 2/19 OM, per la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al .../..., s/n d’aquest municipi, promogut per la peticionària i el senyor ../... .
Justifica la petició d´arxiu de l’expedient demanada en que existeixen dos expedients de
llicència urbanística oberts per l´execució de la mateixa obra, un a l´any 2019 amb núm. 2/19
OM, i un altre a l´any 2020 amb núm. 542-2020 A, i sol.licita que es mantingui la tramitació d’
aquest darrer expedient, el qual compta amb tota la documentació necessària per la concessió
de la llicència.
Atès que s´ha constatat la duplicitat d´expedients per l´execució de la mateixa obra, i que el
què ha continuat el tràmit administratiu i compta amb tota la documentació necessària per la
concessió de la llicència urbanística és el núm. 542-2020 A.
Atès que l´art. 94 de la Llei 39/2015, de data 1 d´octubre, estableix que els interessats podran
desistir o renunciar a les sol.licituds presentades, i que l´administració ho acceptarà, sense més
tràmit, sempre i quan no hi hagi altres interessats en continuar amb el procediment, cosa que
no és el cas en aquest procediment.

Fonaments de dret
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
d. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Procedir a l´ARXIU de l´expedient 2/19 OM incoat per la concessió d´una llicència d’
obres per la construcció d´un habitatge unifamiliar aïllat al .../..., s/n d´aquest municipi,
promogut pels senyors .../... i .../..., d´acord amb la petició formulada per la part interessa, i
DECLARAR conclús el procediment.
QUART. NOTIFICAR el present acord als interessats, i al Serveis Tècnics Municipals pel seu
coneixement i efectes.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

SUBVENCIONS
3. CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ
D'ACCIONS QUE FOMENTIN LA REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA DEL CAMP
DE TARRAGONA, LES TERRES DE L'EBRE I EL BAIX PENEDÈS DERIVADA DE LA COVID19.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Diputació de Tarragona ha publicat una convocatòria de concessió de subvencions per a la
realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19. L’objectiu d’aquesta
convocatòria és promoure la creació d’ocupació i la generació d’activitat econòmica després de
l’afectació que ha provocat la crisis sanitària de la Covid-19 al Camp de Tarragona, de les
Terres de l’Ebre i del Baix Penedès mitjançant dos programes d’acció:
• Programa de reactivació ocupacional destinat a finançar les despeses derivades per la
contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya.
• Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels
municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la situació
excepcional generada per la crisi sanitària de la Covid-19.
Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova es beneficiària d’aquestes subvencions i vol portar a
terme projectes de reactivació ocupacional i econòmica.
L’import atorgat a l’Ajuntament de Móra la Nova és el següent:
Programa de reactivació econòmica: 5.100,00
Programa de reactivació ocupacional: 11.970,25
TOTAL: 17.070,25
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Vist que l’Ajuntament de Móra la Nova vol portar a terme les següents activitats:
Programa de reactivació ocupacional: contractació de personal per a fer complir les mesures
sanitàries decretades pel coronavirus (Agent Cívic).
Programa de reactivació econòmica: s'inclouran entre altres, campanyes per incentivar el
consum en el comerç local i l'hostaleria i una línia d'ajuts que l'Ajuntament de Móra la Nova ha
posat a disposició a les empreses del municipi per poder fer front el pagament d'impostos i
tributs.

Fonaments de dret
Convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la
reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès derivada de la Covid-19.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona una SUBVENCIÓ per un import total de
17.070,25 per a la realització de diferents projectes de reactivació ocupacional i econòmica:
Programa de reactivació econòmica: 5.100,00
Programa de reactivació ocupacional: 11.970,25
Les activitats que es portaran a terme seran els següents:
Programa de reactivació ocupacional: contractació de personal per a fer complir les mesures
sanitàries decretades pel coronavirus (Agent Cívic).
Programa de reactivació econòmica: s'inclouran entre altres, campanyes per incentivar el
consum en el comerç local i l'hostaleria i una línia d'ajuts que l'Ajuntament de Móra la Nova ha
posat a disposició a les empreses del municipi per poder fer front el pagament d'impostos i
tributs.

SEGON: FACULTAR l’alcalde president, o persona en qui delegui, per a la signatura de la
documentació escaient per a dur a terme aquest acord.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL•LICITUD DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, PER DESPESES DERIVADES DELS EFECTES DE LA COVID-19 EN
CULTURA, ESPORTS ENSENYAMENT I SALUT PÚBLICA, PER A L’ANY 2020.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dóna compte de les bases de subvencions aprovades per la Diputació de Tarragona, amb
motiu de finançar actuacions de protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19 i
activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades
dels efectes de la COVID19, ambdues per l’any 2020.
Vista la convocatòria de subvencions destinades a salut pública i activitats culturals, esportives
i educatives derivades dels efectes COVID19, publicades al BOPT del dia 07/08/2020 CVF
2020-05429 i BOPT del dia 05/08/2020 CVF 2020-05273, respectivament, per la Diputació de
Tarragona.
L’Ajuntament de Móra la Nova, vistes les actuacions susceptibles de finançament d’acord amb
les bases i convocatòries descrites, formula les següents peticions:

Salut Pública:

1. Tipus 1: Vigilància als espais públics i als edificis municipals:

a. Altres despeses complementàries per COVID19

2. Tipus 2: Seguretat a les zones de banys: platges i piscines:

a. Adquisició de consumibles

3. Tipus 3: Prevenció i control de la legionel.la en instal.lacions municipals:

a. Actuacions de neteja i desinfecció per legionel.la (s´inclou en aquest apartat el
control analític per la legionel.la)
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4. Tipus 4. Adquisició d´Equips de Protecció individual:

a. Adquisició d´EPI’s

5. Tipus 5: Neteja i desinfecció d´espais i instal.lacions municipals:

a. Consumibles
b. Actuacions de neteja i desinfecció

Cultura (cultura, esports i enseyament):

1. Activitats Culturals
2. Activitats Esportives
3. Activitats Educatives

La distribució del finançament serà:

Petició

Pressupost
total actuacions

Import
subvenció
Diputació

Import
subvenció
CCRE

Fons propis
municipals

Salut Pública

22.738,42 €

20.628,53 €

0,0 €

2.109,89 €

Cultura
(Cultura, esports i
educació)

23.067,24 €

12.000,00 €

1.908,69 €

5.813,38 €

Fonaments de dret

Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Bases i convocatòria de subvencions per la Diputació de Tarragona destinades a salut
pública i activitats culturals, esportives i educatives derivades dels efectes COVID19,
publicades al BOPT del dia 07/08/2020 CVF 2020-05429 i BOPT del dia 05/08/2020
CVF 2020-05273, respectivament.
El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona, dins del programa de Protecció de la
Salut Pública del Servei de Medi Ambient, amb motiu de la COVID-19 per l´exercici 2020, una
subvenció per import de 20.628,53 € d´acod amb el pressupost de les actuacions proposades
que ascendeixen a 22.738,42 € i que s´han detallat en la part expositiva.
SEGON: SOL.LICITAR a la Diputació de Tarragona, dins del programa de Cultura, esports i
educació del Servei de Cultura, una subvenció per import de 12.000,00 €. d´acod amb el
pressupost de les actuacions proposades que ascendeixen a 23.067,24 € i que s´han detallat
en la part expositiva.
TERCER: Facultar al senyor Alcalde per la signatura de qualsevol document relacionat amb la
petició aprovada, i tramitar-la per la plataforma e-Govern.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

RÀDIO
5. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE LA SRA. MARIA FONT VALLESPÍ COM A
DIRECTORA DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE MÓRA LA NOVA
Aprovat per unanimitat.
FETS
Darrerament l’ajuntament de Móra la Nova ha reorganitzant el servei de l’emissora municipal
“Ràdio Móra la Nova”. Durant el període 17/10/2016 a 19/03/2020 el servei es prestava
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mitjançant personal en plantilla. Així doncs el servei es prestarà el proper any (setembre 2020 a
agost 2021) mitjançant la col·laboració de l’empresa EBRE DIGITAL S.L amb la qual s’ha
signat un contracte de serveis.
Paral·lelament fruit d’una l’adhesió més intensa amb la Xarxa Audiovisual Local, SL (l’adhesió
inicial data de 28 de novembre de 2017), l’Ajuntament de Móra la Nova ha aconseguit que es
dugui a terme un programa “al dia terres de l’Ebre” esdevenint la ràdio de Móra la Nova un
referent informatiu per les nostres terres. Aquest programa es finançat íntegrament per la Xarxa
Audiovisual Local, SL.
Manca però dotar a la Ràdio de Móra la Nova d’una persona que la coordini i la dirigeixi
assumint les funcions següents:
1) Estructurar la programació radiofònica que es transmeti diàriament, procurant que
contribueixi a estimular i difondre la participació social, la integració nacional i la
descentralització cultural;
2) Supervisar que les transmissions radiofòniques diàries, s'ajustin al que s'estableix en el
programa de continuïtat respectiu;
3) Controlar i avaluar l'acompliment de les activitats que realitzin els locutors i operadors de
cabina de transmissió;
4) Coadjuvar amb els diversos grups socials i amb particulars interessats en la producció
radiofònica;
5) Les altres que li pugui assignar la Junta de Govern Local.
FONAMENT DE DRET
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local
S’ACORDA
PRIMER.- NOMENAR la Sra. Maria Font Vallespí, de forma indefinida i mentres ostenti
la qualitat de regidora de comunicació de l’Ajuntament de Móra la Nova, Directora de la Ràdio
Móra la Nova assignant-li les funcions que consten en l’apartat de fets.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Sra. Maria Font Vallespí i a l’empresa EBRE
DIGITAL S.L, als efectes oportuns.
HISENDA
6. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 017/20SUB, JGL 09/09/2020
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 2 i el 8 de
setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de subministrament:
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Vist el pressupost núm. 200603, RE 4309440003-1-2020-002622-1, dels senyors Peres Sports,
SL, per l'adquisició de 6 esprais de defensa i una funda pels Vigilants Municipals, per import de
152,22 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 20200A000381, RE 4309440003-1-2020-002668-1, dels senyors
Rotuservices Supplies, SL, per l'adquisició de vinils per les porteries del Pavelló d'Esports, per
import de 10,65 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 00000000763, RE 4309440003-1-2020-002685-1, dels senyors
Ferreteria Clua, SCP, per l’adquisició d’un trepant perc. a bateria Makita, per import de 367,14
euros (IVA inclòs).

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 200603 dels senyors Peres Esports, SL amb CIF
B61721643, autoritzar i disposar l’import de 152,22 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:02/130/22104/01.
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 20200A000381 dels senyors Rotuservices Supplies,
SL amb CIF B55672299, autoritzar i disposar l’import de 10,65 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:06/3421/21200/01.
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. 00000000763 dels senyors Ferreteria Clua, SCP
amb CIF J43854595. Autoritzar i disposar l’import de 367,14 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:02/1532/62301/01.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als serveis
administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

7. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 017/20SER, JGL 09/09/2020
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre el 2 i el 8 de
setembre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de serveis:
Vist el pressupost núm. CESPA 5000120641, RE 4309440003-1-2020-002544-2, dels senyors
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el
Priorat i la Terra Alta, per recollida brossa Esclat de l'1 de setembre al 31 de desembre de
2020, per import de 8.506,44 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost núm. 2020/17, RE 4309440003-1-2020-002574-1, del senyor Jesús
González Zurita, per pintar la façana de l'Escola d'Arts, per import de 2.231,24 euros (IVA
inclòs).
Vist el pressupost núm. 00008266, RE 4309440003-1-2020-002676-1, dels senyors
Ascensores Omega Tarraco, SL, per subsanar les deficiències de l'ascensor de l'Ateneu, per
import de 470,27 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 2 de setembre, RE 4309440003-1-2020-002638-1, de la senyora
Natalie Rebekah Beaumont, pel servei d'anglès a l'escola d'arts fins el 31 de desembre, per
import de 900,00 euros (IVA inclòs).

Fonaments de dret
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats
del Sector Públic Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. CESPA 5000120641 dels senyors Consorci per a la
Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta
amb CIF P4300068F, autoritzar i disposar l’import de 8.506,44 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:07/1621/22700/01.
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 2020/17, del senyor Jesús González Zurita amb NIF
77834046E, autoritzar i disposar l’import de 2.231,24 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:11/3241/22699/01.
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. 00008266, dels senyors Ascensores Omega
Tarraco, SL amb CIF B43394394, autoritzar i disposar l’import de 470,27 euros (IVA inclòs), a
càrrec de la partida 2020:05/3331/21300/01.
QUART.- APROVAR el pressupost de data 2 de setembre, de la senyora Natalie Rebekah
Beaumont amb NIE X7393638N, autoritzar i disposar l’import de 900,00 euros (IVA inclòs), a
càrrec de la partida 2020:11/3241/22706/01.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als serveis
administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement i efectes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

8. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE SODEXO MITJANÇANT LA
SIGNATURA D’UN CONTRACTE PER LA FACILITAR EL PAGAMENT DE LES TARIFES DE
LA LLAR D’INFANTS MITJANÇANT XECS GUARDERIA.
Aprovat per unanimitat
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FETS
Vist el contracte facilitat per SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN ESPAÑA, S.A.U. que
regula els termes de la col·laboració entre SODEXO i la Llar d’Infants municipal El Comellar
(Ajuntament de Móra la Nova) en la prestació per part de SODEXO del Servei de XEC
GUARDERIA PASS consistent en la posada a la disposició dels empleats de les seves
empreses clients, de xecs físics o per a la seva utilització en el CENTRE DOCENT per al
pagament del servei de primer cicle d'educació infantil. En aquest sentit i en el marc d'aquestes
Condicions Particulars, la Llar d’Infants municipal El Comellar col·laborarà amb SODEXO,
admetent, oferint i prestant el servei de primer cicle d'educació infantil als fills dels Beneficiaris,
en igualtat de condicions que al seu alumnat general.
Vist que segons l’esmentat contrcate SODEXO es compromet a:

i. Abonar a la Llar d’Infants municipal El Comellar (Ajuntament de Móra la Nova),
mitjançant transferència bancària, l'import dels Xecs que se li remetin..
ii. Comunicar als Beneficiaris i a les seves empreses clients la incorporació de la Llar d’
Infants municipal El Comellar (Ajuntament de Móra la Nova) a la XARXA DE SODEXO,
pels mitjans que puguin resultar idonis a cada moment.

FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte amb SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN ESPAÑA, S.A.
U. que regula els termes de la col·laboració entre SODEXO i la Llar d’Infants municipal El
Comellar (Ajuntament de Móra la Nova) en la prestació per part de SODEXO del Servei de
XEC GUARDERIA PASS consistent en la posada a la disposició dels empleats de les seves
empreses clients, de xecs físics o per a la seva utilització en el CENTRE DOCENT per al
pagament del servei de primer cicle d'educació infantil.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per fer
efectiva l’adhesió a la plataforma de SODEXO

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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