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ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del passat 12 de  
desembre de 2019 

2. Informe de la degana i altres assumptes col·legials. 

3. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2019 

4. Traspàs del resultat de l’exercici 2019 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació, si 
s’escau, dels comptes anuals de l’any 2019. 

5. Donar compte de la Memòria 2019 

6. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2021 

7. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021 i preus de Productes i Serveis 2021 

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials. Delegació a la 
Junta de Govern per a instar la inscripció de les modificacions al Registre de Col·legis 
Professionals del Departament de Justícia i per a modificar, integrar i subsanar aquelles 
errades materials que impedissin la inscripció, amb la limitació de no modificar el sentit de 
l’acord 

9. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de l’Assemblea 

1.- Benvinguda de la Degana 

Donat que l’assemblea general ordinària prevista pel mes de març del 2020 es va posposar amb 

motiu de l’estat d’alarma, pel mes de juliol, i donades les noves restriccions tampoc es va poder 

dur a terme de forma presencial com estava previst, s’ha optat per la modalitat telemàtica. 

 

Per tant, avui es realitzaran dues assemblees generals Ordinàries, la de Març i Desembre i una 

Extraordinària. 

 

Tota la documentació que fa referència a l’ordre del dia es pot trobar a la web del Col·legi i 

també a la plataforma de l’Assemblea. 

 

Els membres de  la taula: Mercè Civit, tresorera, David Rodríguez, vocal, Gemma Solanas, 

Vicedegana 5a de la delegació de Manresa-Catalunya Central, Conchita Peña, degana. 

 

S’excusa l’assistència de la Vicedegana 1a, el Secretari i la Vicesecretària de la Junta de Govern 

pel que la Tresorera, Sra. Mercè Civit fa les funcions de secretària de la sessió. 

 

S’informa als assistents que s’han inscrit per participar a l’assemblea 46 persones col·legiades i 

s’han registrat 4 vots delegats en Conchita Peña. 
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del passat 12 de 
desembre de 2019 

 

Torn de paraules: - 

Votació: 22 vots a favor i 2 abstencions 

 

S’aprova l’acta per unanimitat 

 

2. Informe de la degana i altres assumptes col·legials. 
 

A grans trets, l’activitat del Col·legi d’aquest 2020, ha estat força centrada en donar 

suport a les professionals en aquests període: 

 

• Posada en marxa d’un servei de suport emocional i professional en col·laboració 
amb l’Associació Europea de Supervisió i Coaching, que va atendre 21 
professionals, i un servei d'atenció psicològica amb la col·laboració de la 
Fundació Galatea. 

 

• Programació de sessions telemàtiques on, a través de dinàmiques participatives 
s’identificaven estratègies individuals i col·lectives per donar resposta a les 
noves necessitats, mobilitzar els recursos personals dels que ja es disposa i oferir 
d’altres que puguin ser útils per ajudar a les persones més vulnerables. 

 

• Intensificació de la difusió del programa SuporTS. Aquest 2020 s’han atès 6 
persones col·legiades. 

 

• Realització d’un estudi sobre l'impacte de la COVID-19 en la salut, estils de vida 
i condicions de treball dels i les treballadores socials. 

 

• Activació de l'Equip d'Intervenció en Emergències (EIE) del Col·legi, que fins la 
data han estat activades en 3 ocasions per fer front a la crisi social provocada 
per la pandèmia, mitjançant conveni signat amb el Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya, i també amb el Consorci Sanitari de Barcelona. Han 
estat activades per: 

o Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per col·laborar en el 
dispositiu de gestió telefònica per resoldre dubtes i incidències que 
poguessin sorgir a qualsevol territori i per qualsevol servei d'atenció a 
les persones en relació amb la situació d'excepcionalitat generada per 
l'estat d'alarma. 

 

o Protecció Civil, per oferir atenció psicosocial a les persones afectades 
per la situació generada per la pandèmia que trucaven als telèfons 112 
i 012. 
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o Hotels Salut, per prestar acompanyament psicosocial a pacients amb 

coronavirus que presentaven símptomes lleus i que necessitaven 
aïllament o no podien rebre atenció a casa seva. 

 

• Es va posposar el cobrament de les quotes col·legials del segon trimestre del 
2020. 

 

• L’atenció a la col·legiatura ha estat en tot moment coberta, adaptant les 
mesures de teletreball del personal en cada moment, i adaptant també l’oferta 
formativa a modalitats online o semi presencials. 

 

• S’ha continuat mantenint entrevistes amb persones col·legiades, representants 
de les universitats, responsables de la Diputació, l’Ajuntament i les diverses 
conselleries de la Generalitat de Catalunya amb les que el Col·legi tenim relació, 
sindicats i entitats. 

 

• El Col·legi forma part activa en plataformes de defensa del dret de les persones 
i/o dels professionals, com per exemple en dependència o en el sector d’atenció 
a les persones. 

 

• S’ha seguit comptant amb els diferents motors que propulsen el Col·legi: 
o Comissions i grups de treball del Col·legi 
o El Consell de Deontologia Professional 
o L’equip de la Revista de Treball Social 
o L’Associació d’Assistents Socials Jubilades, Equip 65 
o El Seminari Permanent d’Història del Treball Social a Catalunya (aquí 

permeteu-me que tingui un especial record per la Montse Feu, estimada 
companya, treballador social incansable, que ens va deixar a l’inici de la 
pandèmia i a qui tindrem sempre en el nostre record 

o L’Assessoria de Publicacions No Periòdiques 
o La Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats i la Comissió de 

Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial, les quals presidim. 
o També hem seguit col·laborant amb el Consejo del Trabajo Social, 

representats a la seva junta per la Lluïsa Moncunill com a vocal. 
 

• Es va celebrar l’acte de lliurament de les Medalles d’Or del Col·legi 2020, a les 
companyes Jose Fernández i Carmina Puig, i a l’entitat Arrels Fundació. 
 

• S’ha emès el veredicte de la X edició del Premi de recerca en Treball Social Dolors 
Arteman, i s’ha lliurat els Ajuts de Cooperació a 3 entitats que treballen 
projectes a països en vies de desenvolupament. 

 

• L’Ajuntament de Barcelona farà lliurament al Col·legi d’una de les Medalles 
d’Honor de la ciutat d’aquest 2020, especialment per la tasca feta per les 
professionals del treball social durant la pandèmia però que dediquem també a 
totes i cada una de les persones col·legiades. 
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• En quant als serveis a la col·legiatura, es compta amb un servei molt potent 
d’orientació i borsa de treball. S’ha reforçat la plataforma de gestió del servei de 
consultoria, professional i jurídica, s’ha continuat amb l’oferta de màsters i 
postgraus en col·laboració amb les universitats. 

 

• Pel que fa a les xifres de col·legiacions, en el que portem d’any 2020 s’han 
aprovat un total de 559 altes col·legials i 111 baixes. Actualment tenim un cens 
de 6367 col·legiades.  

 

 

3. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2019  
 

La Degana dona paraula a la Tresorera: 

Mercè Civit informa que l’exercici 2019 es va caracteritzar per seguir la dinàmica positiva 

de creixement que el Col·legi ha mostrat els darrers anys.  

La combinació d’aquest fet amb la prudència en les previsions i en els ajustaments del 

pressupost a nivell de despesa van permetre assolir un resultat pressupostari positiu. 

Van executar-se ingressos pressupostaris per un import total de 1.145.730,26 Euros i 

despeses pressupostàries per un import de 1.136.550,48 Euros. 

 

Tot plegat fa que el Col·legi finalitzés l’exercici 2019 amb un resultat pressupostari 

positiu de 6.179,78 Euros. 

 

La millora dels ingressos respecte a l’import inicialment pressupostat té com a origen: 

• L’increment  dels ingressos derivats les quotes col·legials 

• Bon comportament dels ingressos per prestació de serveis, especialment la 
formació, així com els ingressos derivats per la venda de temaris per oposicions 
elaborat pel Col·legi. 

Destaca també que la bona marxa de l’entitat a nivell financer va permetre seguir amb 

la línia iniciada en exercicis anteriors d’amortitzar deute bancari. En aquest cas, el 

Col·legi va procedir a cancel·lar en la seva totalitat la darrera hipoteca pendent existent 

per l’adquisició de la seu de Lleida. 

 

Finalment, assenyala que, com cada any, els comptes del Col·legi van ser sotmesos a una 

auditoria financera realitzada per professionals externs independents, amb resultat 

satisfactori, tal i com s’indica en el seu informe. 

 

Per tant podem dir que els estats financers que avui es presenten i els resultats que hi 

figuren compleixen amb el marc normatiu vigent i reflecteixen la imatge fidel de 

l’entitat. 

 

En conclusió, la valoració de la situació econòmica del Col·legi és que es tracta d’una 

entitat solvent i preparada per fer front als reptes que es derivaran de la situació creada 

pel Covid-19. 
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4. Traspàs del resultat de l’exercici 2019 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació, si 
s’escau, dels comptes anuals de l’any 2019. 
 

L’assessor comptable del Col·legi, Xavier Vilalta informa d’aquest punt: 

 

• Liquidació pressupost 2019 positiu: 6179,78€ 

• Ingressos: es manté la tendència a l’alça 1.145.730,2€  
- Prestació Serveis: 95’07% 

o Quotes col·legials: 77% 
o Temari oposicions: 5% 
o Preu públic formació: 10% 
o Preu públic supervisió: 4% 
o Resta de partides: 4% 

- Transferències corrents: 4,90% 
- Ingressos patrimonials: 0,02% 

 

Despeses:  1.139.550,4€. Ha superat el pressupost inicial aprovat degut a un augment 

en la prestació de serveis. 

 

Situació patrimonial: la diferència entre actius i passius dona un resultat positiu per al 

Col·legi. El nivell d’endeutament és molt baix. 

 

Resultat de l’auditoria molt positiu. 

 

Torn de paraules:  

La col·legiada Nuria Fargas pregunta si hi ha constància de què hi hagi hagut més 

contractació de personal de treball social. La Degana informa que en aquests moments 

no poden donar dades, però la percepció és que sí, especialment en l’àmbit de la salut. 

*En el torn de paraules del punt 5, la degana informa que des del Departament 

d’Orientació i Borsa de Treball del Col·legi li han facilitat la dada que demanava la 

col·legiada Nuria Fargas: l’any 2019 s’ha tancat amb 1400 ofertes de treball, 1530 a data 

del 2020.  

 

Votacions: 25 a favor, 2 abstencions. 

 

S’aproven els comptes anuals del 2019 per unanimitat. 

  

 

5. Donar compte de la Memòria 2019 
 

La Degana dona paraula a David Rodríguez, vocal, i Gemma Solanas, Vicedegana 5a, que 

presenten la memòria d’activitats del 2019, la general i la de les delegacions. 
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David Rodríguez destaca: 

- Relacions institucionals: 
o 60 reunions i contactes 
o 52 convenis de col·laboració 
o 139 representacions 

- Col·legiatura: increment sostingut, 500 col·legiats nous. 
- Precol·legiacions: 56,5% d’increment respecte l’any 2018 
- Comunicació: creixement evident 
- Consultora professional: 264 consultes, queixes i denúncies. Un 3% menys que 

les que es van atendre l’any passat. 
- Posicionaments: s’han fet 19 
- Comissions: 14, al 2019 s’ha creat la Comissió d’Habitatge 
- Grups de treball: 10 
- Borsa de treball: augment de les ofertes a la borsa, orientació a 202 persones 
- Consell deontologia: 9 consultes, 5 mes que el 2018 
- Publicacions: 3 números al 2019 
- Assessoria Publicacions No periòdiques: s’han editat nou 5 treballs 
- Formació: increment del 12% en els cursos programats 
- Formació externa: 7 cursos 
- Formació universitària: participació en l’organització de 2 màsters i 2 postgraus 
- Actes 2019: 30 actes, jornades i conferències 
- Mediació: 5 noves mediadores 
- Servei d’informació mediadora: 7 peticions 
- Peritatge social: 213 pèrits socials 
- Supervisió: 24 supervisores acreditades 

 

Gemma Solanas destaca: 

 

Delegació de Lleida:  

- 546 col·legiats 
- 9 cursos i 2 tallers 
- Realització de diferents actes i jornades 

 
Delegació de Girona: 

- 493 col·legiats 
- 4 cursos i 3 tallers 
- Grups de treball: 3 
- Han seguit amb les relacions institucionals 
- Realització de diferents actes i jornades 

 

Tarragona: 

- 392 col·legiades 
- 3 cursos i 2 tallers 
- 5 mediadors 
- Grups de treball: 4 
- Han seguit amb les relacions institucionals 
- Realització de diferents actes i jornades 
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Manresa: 

- 354 col·legiats 
- 2 cursos i 3 tallers 
- 6 mediadores actives 
- Grups de treball: 7 
- Han seguit amb les relacions institucionals 
- Realització de diferents actes i jornades 

 

Terres de l’Ebre: 

- 131 col·legiades 
- 2 cursos i 1 un taller 
- 1 mediador 
- Grups de treball:2 
- Han seguit amb les relacions institucionals 
- Realització de diferents actes i jornades 

 

Torn de paraules 

La col·legiada Maria Teresa Massons fa l’observació següent: a la memòria l’organització 

territorial del Col·legi és per delegacions, però la borsa de treball s’ha fet per províncies. 

Proposa que es mantingui per delegacions territorials.  

La degana respon conforme es pren nota per aplicar el canvi. 

 

Votació: 26 vots a favor, 2 abstencions. 

 

S’aprova la memòria 2019 per unanimitat. 

 

6. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2021 
La degana dona paraula a Mercè Civit, tresorera, i Gemma Solanas, Vicedegana 5a, que 

presenten el pla d’actuació general i de les delegacions. 

  

1. PROFESSIÓ I RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS 
 

- Continuar amb les relacions amb les institucions, les entitats socials, 
universitats 

- Continuaran treballant en el nou model de la RTS 
 

2. PROFESSIÓ COMPROMESA AMB LA SOCIETAT 
- Desenvolupament de les accions incloses dins del nou pla de comunicació del 

Col·legi 
- Redactar nou codi deontològic 
- Projectes de cooperació, mediació, emergència social 

 

3. EL COL·LEGI 
- 2021: eleccions del Col·legi 
- Implantació de la certificació ISO 9001 
- Facilitar la participació de la col·legiatura, en comissions, grups de treball. 
- Posada en marxa de l’Obrador Comunitari 
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- Activitats Comissió Equitat de Gènere, promoció del decàleg 
- Adaptació de les activitats i espais per fer formació online, reunions, actes... 
- Promoció de la col·legiació obligatòria 
- Plataforma de formació no presencial 
- Organització 1r Congrés de Gestió i Intervenció Psicosocial en Emergències. 
- Creació de l’arxiu de documentació històrica del Col·legi 

  

4. ELS SEVEIS A LES COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 
- Sistema d’acreditació de perfils professionals 
- Servei T’acompanyem 
- Canvi ubicació Seu Central 

 

5. DELEGACIONS TERRITORIALS 
- Fomentar accions que facilitin el coneixement de la Delegació a les 

institucions del territori 
- Mantenir la presencia institucional del Col·legi en diferents espais 

institucionals 
- Difusió dels grups de treball de la delegació 
- Implicar a la delegació en activitats de caire social del territori 
- Organitzar actes i jornades per en col·laboració amb altres institucions 
- Fomentar la participació de la col·legiatura i la precol·legiatura en les 

activitats de la delegació 
- Fomentar la participació dels col·legiats en els grups de treball 
- Potenciar l’organització de jornades sectorials, l’oferta formativa... 
- Animar a la col·legiatura a la divulgació científica i participació en la RTS 
- Potenciar organització de sessions on es fomentin activitats de cura personal 

i gestió d’estrès 
- Continuar amb els Cafè Tertúlia 

 

Torn de paraules: - 

 

Votació: 25 vots a favor, 1 abstenció 

 

S’aprova el pla d’actuació 2021 per unanimitat 

 

7. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021 i preus de Productes i Serveis 2021 
La degana dona paraula a la Tresorera i a l’assessor comptable, que fa una breu 

introducció al pressupost 2021. 

 

Mercè Civit: 

La formulació dels criteris bàsics es basa en l’objectiu d’assolir l’equilibri pressupostari, 

coherent amb el compromís assumit per la Junta de Govern de vetllar pels interessos de 

la institució. Podem resumir aquests criteris rectors en: 

 

• Donar suport al Pla d’Actuació del Col·legi per a l’exercici 2021, és a dir: 
Mantenir i millorar els serveis a les persones col·legiades i a la societat i la 
presència activa en tots els àmbits rellevants per a la nostra professió i per a les 
persones i col·lectius que atenem professionalment. 
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• Realisme: Tant pel que fa a la previsió d’ingressos com de despeses, tenint 
present els pressupostos executats en els darrers anys i les previsions de volum 
d’activitat a realitzar en el proper exercici. L’actual situació de pandèmia que viu 
la nostre societat fa que aquest criteri prengui especial rellevància per als càlculs 
de 2021. 

• Prudència: Es mantenen costos o s’hi inclouen rebaixes ja assolides o en vies 
d’assolir.  

• Continuïtat: El pressupost té una clara voluntat de mantenir el col·legi en la línia 
de gestió econòmica responsable que ha mantingut en els darrers anys.  

• Equilibri: Per a l’exercici 2021 s’han pressupostat uns ingressos i unes despeses 
per import de 1.133.040,00 EUR. Aquesta xifra representa una rebaixa del 0,96% 
respecte al pressupost aprovat l’exercici anterior. La totalitat dels ingressos 
pressupostats permeten fer front no només a les despeses de caràcter 
comptable sinó també a altres partides no comptables que suposen sortides de 
recursos per al Col·legi (inversions). Es presenta doncs un pressupost equilibrat. 

 

A més de les premisses exposades, cal destacar en relació a l’exercici 2021: 

 

• Rebaixa de la previsió d’ingressos obtinguts d’Administracions Públiques com a 
conseqüència del context actual. 

 

• Inclusió de les següents partides de despesa: 
 

1. Per import de 35.000 Euros relacionada amb les eleccions per elegir la nova 
Junta de govern.  

 

2. Per import de 13.000 en previsió de possibles despeses associades al 
Congrés d’Emergències a celebrar el proper exercici 2022. 

 

3. Per import de 4.000 EUR relacionats amb la Certificació ISO 9001  del 
sistema de gestió de qualitat implementat al Collegi. 

 

 

A continuació en Xavi explica el pressupost 2021: 

 

o Ingressos comptables: 1.133.040,00€ 
o Despeses comptables: -1.110.040,00 
o Altres sortides de recursos: -23.000,00 
o Resultat pressupost= 0,00 

 

Mercè presenta els preus de Productes i Serveis 2021: 

Es mantenen els mateixos imports que l’any 2020. 

 

Torn de paraules  

Votació: 20 vots a favor 

 

S’aprova per unanimitat el pressupost 2021 i els preus de productes i Serveis 
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8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials. Delegació a 
la Junta de Govern per a instar la inscripció de les modificacions al Registre de Col·legis 
Professionals del Departament de Justícia i per a modificar, integrar i subsanar 
aquelles errades materials que impedissin la inscripció, amb la limitació de no 
modificar el sentit de l’acord. 
 

La lectura del text dels estatuts del TSCAT ha posat de manifest una errada en la 

modificació que es va dur a terme a l’article 76.1, en allò que fa referència al termini que 

ha de transcórrer entre la convocatòria electoral i la celebració de les votacions.  

 

El tex inicial que deia “76.1 La Junta de Govern ha de convocar les eleccions ordinàries 

com a mínim dos mesos abans de la data prevista per a què tinguin lloc.” es va 

interpretar, en el moment de la modificació dels estatuts, com a termini màxim i no 

mínim com expressa la seva literalitat i per això es va modificar en el termes del redactat 

actual que diu  “76.1 La Junta de Govern ha de convocar les eleccions ordinàries com a 

mínim tres mesos abans de la data prevista per a la celebració de les votacions.” 

 

És preceptiu, doncs, tornar a modificar els termes d’aquest apartat I tornar a la seva 

redacció inicial, ja que esdevé impossible donar compliment als diversos terminis que 

es preveuen en els altres articles dels Estatuts per al desenvolupament del procediment 

electoral. 

 

La junta de Govern va aprovar la modificació en el passat mes de juny, obrint-se un 

tràmit d’audiència sense que es presentés cap al·legació, de manera que es proposa la 

redacció de l’article 76.1 dels Estatuts en els següents termes: 

 

“76.1 La Junta de Govern ha de convocar les eleccions ordinàries com a mínim 

dos mesos abans de la data prevista per a què tinguin lloc.” 

 

Al mateix temps es proposa la Delegació a la Junta de Govern per a instar la inscripció 

de les modificacions al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i 

per a modificar, integrar i subsanar aquelles errades materials que impedissin la 

inscripció, amb la limitació de no modificar el sentit de l’acord. 

 

 

Torn de paraula: 

 

La col·legiada Marta Frontiñan comenta: Pel que fa als estatuts li sembla correcte. Sobre 

el pla del 2021, en quant a la formació, veu molt positiva la iniciativa online.  

Sobre els preus considera que la formació és massa cara, i creu que es podria 

subvencionar part de la formació pels col·legiats. 
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La tresorera respon argumentant que la formació als comptes del Col·legi aporta una 

quantitat molt reduïda, per tant la formació sempre es planifica en funció dels beneficis 

que puguin tenir les col·legiades. Però s’estudiarà la proposta. 

 

Votació: 18 vots a favor, 1 abstenció 

 

S’aprova la proposta de modificació d’estatuts col·legials per unanimitat. 

 

9. Precs i preguntes 
 

El col·legiat Xavier Pelegrí:  

Sobre la nova revista “Itinerarios de Trabajo Social” de la Universitat de Barcelona, en la 

que un dels membres havia format part de l’equip de la Revista de Treball Social del 

Col·legi: És per discrepàncies editorials? Quina acció ha fet el Col·legi respecte això? 

 

El vocal, David Rodríguez: si que va aparèixer per una certa discrepància amb la RTS. 

Com que semblava que la UB en donava suport, es van establir accions per determinar 

com quedaven les relacions entre el Col·legi i la UB en aquest sentit. 

La pròpia direcció de Treball Social de la UB va ser la primera sorpresa respecte la creació 

de la revista, i ens va confirmar que aquesta revista no havia demanat el vist i plau de la 

Unitat de Formació i Recerca de TS de la universitat, ja que la UB té una línia de 

publicacions independents, i és amb aquesta línia amb la que han fet la publicació. 

De fet, un dels punts del nou conveni amb la UB, apareix l’interès en difondre la RTS 

entre el seu alumnat. 

 

 

La degana agraeix la presència i participació de les persones que s’han connectat i dona per 
finalitzada l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària a les 19:30 hores. 

 

 
 
 

       Vist-i-plau: 

 

 

 

 

Mercè Civit                Conchita Peña  

Tresorera      Degana 
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LLISTAT D’ASSISTENTS   Delegacions de vot 

Alba Bargalló Canaldas   Caterina Cortés Sabaté  

Ana I. García Cara    Vot delegat en: Concepción Peña Gallardo 

Anna María Altadill Ardit   Juan Manuel Rivera Puerto  

Àurea Prats i Cinca   Vot delegat en: Concepción Peña Gallardo 

Bernat Goula    Margarita Garcia Canela  

Concepción Peña Gallardo   Vot delegat en: Concepción Peña Gallardo 

Cristina Barragán Solé   Núria Carrera i Comes  

David Rodríguez Abellán   Vot delegat en: Concepción Peña Gallardo 

Elisa Abellan Hernández      

Emma Pérez Pla      

Eugènia Ros Lorente      

Gemma Solanas Bacardit      

Inmaculada Berlanga Rodríguez      

Isabel García Pastor      

Jaume Fort Consul      

Joan Carles Vega Garcia      

Josep Tolosa Farre      

Judith Catalán Parra      

Laura Morro Fernández      

Llorenç Viña Mascarell      

M Àngels Martínez Meca      

Maria Pilar Massana Llorens      

Maria Teresa Massons Rabassa      

Marta Emma Escudero Torras      

Marta Frontiñán García      

Mercè Civit Illa      

Nuria Trepat Secanell      

Núria Fargas Serra      

Rosa Maria Carrasco Coria      

Rosa Garriga Blasco      

Xavier Figueras Reyné      

Xavier Pelegrí Viaña      

 

 


