CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ I LES
CONDICIONS DE FINANÇAMENT, DE CONTRACTACIÓ I DE GESTIÓ D’UN
VISUALITZADOR I GESTOR CARTOGRÀFIC PER A LA XARXA DE CAMINS DE LES
COMARQUES GIRONINES PREVIST EN EL PECT 001-P-000042 “COSTA BRAVA
PIRINEU DE GIRONA: NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA”
APROVAT EN LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PECT I COFINANÇAT PEL PO
FEDER CATALUNYA 2014-2020.

Amb cofinançament del Fons Europeu Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
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TCAT P Sònia
Martínez Juli DNI 40454986X

Exp. 2020/3057
Contractació conjunta esporàdica plataforma digital PECT TURISME
JL/mm

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ I LES
CONDICIONS DE FINANÇAMENT, DE CONTRACTACIÓ I DE GESTIÓ D’UN
VISUALITZADOR I GESTOR CARTOGRÀFIC PER A LA XARXA DE CAMINS DE LES
COMARQUES GIRONINES PREVIST EN EL PECT 001-P-000042 “COSTA BRAVA
PIRINEU DE GIRONA: NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA”
APROVAT EN LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PECT I COFINANÇAT PEL PO
FEDER CATALUNYA 2014-2020.

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5,
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 16 de
juny de 2020, com a entitat representant del PECT Costa Brava Pirineu de Girona:
natura, cultura i intel·ligència en xarxa (001-P-000042) i entitat beneficiaria i responsable
de l’operació de coordinació GO03-001947.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà NIF P6700008C, representat per Sònia Martínez
i Juli, en qualitat de presidenta, com a beneficiària i entitat responsable de l’operació
Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà del PECT Costa
Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (GO03-002054).
El Consell Comarcal de la Cerdanya, NIF P1700016G, representat per Roser Bombardó
i Bagaria, en qualitat de presidenta, com a beneficiària i entitat responsable de l’operació
Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Cerdanya del PECT Costa Brava
Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (GO03-002042).
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany NIF P6700010I, representat per Francesc
Castañer i Campolier, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat responsable
de l’operació Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de l’Estany del
PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (GO03002050).
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L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, NIF P1700070D, representada per Josep
Maria Farrés i Penela, en qualitat de president, com a beneficiària i entitat responsable
de l’operació Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès del PECT
Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (GO03-002063).
El Consorci de les Vies Verdes, NIF P1700047B, representat per Eduard Llorà i Cullet,
en qualitat de president, com a beneficiària i entitat responsable de l’operació Natura,
cultura i intel·ligència en xarxa. Vies verdes de Girona del PECT Costa Brava Pirineu de
Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa (GO03-002059).
El Consell Comarcal del Baix Empordà, NIF P6700009A. representat per Manel Loureiro
Vall, en qualitat de president.
El Consell Comarcal del Gironès, NIF P6700003D, representat per Joaquim Roca i
Ventura, en qualitat de president.
El Consell Comarcal de la Selva, NIF P6700002F, representat per Salvador Balliu i
Torroella, en qualitat de president.
L’Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, G17484916, representada per
Maria Vidal i Jodar, en qualitat de presidenta.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per signar
aquest conveni, en nom i representació de les entitats respectives, i de comú acord

EXPOSEN
I.

Que la resolució PRE/3084/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat
a la segona modificació de l'annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril,
per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. (DOGC Núm. 7777, de 1 de desembre de 2018) aprovava, de forma
definitiva, les entitats beneficiàries, les operacions seleccionades i els imports
atribuïts del PECT 001-P-000042 Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i
intel·ligència en xarxa.

II. Que el projecte PECT 001-P-000042 Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura
i intel·ligència en xarxa compta amb el cofinançament, en un 50% de la despesa
elegible, pel Fons Europeu Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
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III. Que en la sol·licitud presentada per la Diputació de Girona com entitat coordinadora
hi figuraven les entitats finalment seleccionades més la Universitat de Girona, els
consells comarcals del Baix Empordà, del Gironès i de la Selva, l’Associació la
Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic i els ajuntaments de l’Escala i Lloret de Mar
amb la qual cosa es cobria tot el territori de les comarques de Girona.
IV. Que la memòria presentada i finalment aprovada –amb els ajustaments derivats de
la no acceptació com a entitats beneficiàries per part de la Direcció General
d’Administració Local dels consells comarcals del Baix Empordà, del Gironès i la
Selva, l’Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic i els ajuntaments de
l’Escala i Lloret de Mar- estableix que el PECT es proposa posar en valor el
patrimoni natural i cultural, la connexió de les xarxes de camins, el treball en xarxa
i l’ús de les noves tecnologies i, també, afavorir la participació i la cooperació dels
agents turístics a través de 3 àmbits d’actuació:
A) La creació d'una xarxa de Camins Intel·ligents i accessibles.
B) La creació d’una sèrie de propostes per fer el patrimoni cultural i natural més
accessible i per a facilitar-ne la interpretació als turistes.
C) El disseny i implementació d’un model de gestió de les destinacions turístiques
que incorpori la participació activa dels agents i el desenvolupament d’eines
d’innovació oberta. Alhora, es desenvoluparà una interfaç pensada per millorar
l’experiència dels turistes un cop són al territori.
V. Que una de les eines previstes per a dur a terme aquests 3 objectius és el
desenvolupament d’una plataforma digital per gestionar i donar visibilitat turística a
la xarxa de camins de les comarques de Girona.
VI. Que per la coherència territorial d’aquesta plataforma i per poder assolir els
objectius previstos en les 3 actuacions esmentades anteriorment es considera
necessari cobrir, íntegrament, el territori de les 8 comarques de Girona i es creu
convenient que hi participin els 8 consells comarcals, o entitats que desenvolupen
el turisme en l’àmbit comarcal.
VII. Que els 3 consells comarcals del Baix Empordà, del Gironès i la Selva i l’Associació
la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic també han manifestat l’interès en participar
en el desenvolupament i finançament d’aquesta plataforma amb recursos propis.
VIII. Que la Universitat de Girona considera que la realització d’aquesta plataforma
virtual de gestió i promoció turística no encaixa en les actuacions que té aprovades
dintre de la seva operació Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Universitat de
Girona del PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en
xarxa (GO03-002052).
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IX. Que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la Diputació de Girona
durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en la seva totalitat, ve
cofinançat per les altres entitats signants del conveni.
X. Que al portar-se a terme una compra conjunta esporàdica, és d’aplicació l’article 31
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que regula la
potestat d’autoorganització i sistemes de cooperació pública vertical i horitzontal.

En virtut del que s'ha exposat, les parts subscriuen aquest conveni, que es regeix per
les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni regula els drets, obligacions i responsabilitats de les entitats signants en
referència a l’encomana de gestió per a la contractació conjunta esporàdica, l’explotació,
l’allotjament i el manteniment d’una plataforma digital que ha de permetre disposar
d’una eina de gestió, des del punt de vista turístic, de la xarxa de camins de les
comarques de Girona, tal com estava previst en el PECT 001-P-000042 Costa Brava
Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa, aprovat segons la Resolució
PRE/3084/2018, de 20 de desembre, dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.
L’eina serà un visualitzador i gestor cartogràfic que es detallarà al plec de condicions
tècniques que regirà la contractació. A títol orientatiu i no exclusiu, haurà d’incloure:
-Web públic responsive i APP pública per a Android i iOS, tot amb nivell AA
d’accessibilitat i amb geolocalització.
-Backoffice per a l’administració de tots els continguts de l’eina.
-Allotjament de l’aplicatiu.

Segona. PRESSUPOST
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació del servei i la distribució de finançament és la següent:

Taula 1. Despeses
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Despeses

IMPORT (€)

Creació i desenvolupament de la plataforma (6
mesos), allotjament posterior (24 mesos) i
formació (30 hores).

60.000,00

IVA
TOTAL

12.600,00
72.600,00

Taula 2. Pagaments
Entitat
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consell Comarcal de la Selva
Associació Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic
Agència de Desenvolupament del Ripollès

IMPORT
(€)
8.066,67
8.066,66
8.066,66
8.066,67
8.066,67
8.066,67
8.066,67
8.066,67
8.066,66
72.600,00

%
11,12%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
100%

Tercera. CONTRACTACIÓ CONJUNTA
D’acord amb a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic els signants d’aquest conveni autoritzen a la Diputació de Girona a realitzar la
contractació, l’adjudicació i la formalització del contracte del servei descrit en la clàusula
primera i es comprometen a dur a terme els compromisos particulars que es derivin de
l’acord d’adjudicació.

Quarta. FINANÇAMENT
1. Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, les entitats conveniades
hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen (taula 2) en els
exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’òrgan competent
d’aprovació de la despesa, a fi de donar compliment a allò establert a l’art. 116.5 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per
a la prestació del servei indicat, degudament tramitades conforme a la normativa de
contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades. En el cas que es
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produeix una menor despesa, les quantitats sobrants es disminuiran en proporció a les
respectives aportacions fixades a la taula 2.
3. Els signants d’aquest conveni assumeixen el compromís d’abonar a l’empresa
adjudicatària la part que els correspon, d’acord amb la taula 2 de la clàusula segona, del
cost del servei contractat i regulat per mitjà d’aquest conveni.

Cinquena. COMPENSACIÓ I REINTEGRAMENT
Si alguna de les entitats conveniades no fes efectiu el pagament a l’empresa
adjudicatària que, d’acord amb les clàusules Segona i Quarta, li correspondria dur a
terme o es desvincules del conveni sense haver assumit la totalitat de la despesa
compromesa segons la clàusula Segona i sense haver transferit a l'entitat que es designi
les funcions i tasques que tingués assignada la institució sortint, la Diputació de Girona
podrà compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor
tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb la Diputació de Girona i fer efectiu el
pagament de la factura, o factures, a l’empresa adjudicatària.

Sisena. TITULARITAT
L’eina digital de gestió i promoció turística objecte d’aquest conveni serà de titularitat, a
parts iguals, de les entitats següents: Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Consell
Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Agència de
Desenvolupament del Ripollès, Consorci de les Vies Verdes de Girona, Consell
Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal de la
Selva i l’Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic.

Setena. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, el
responsable del contracte recollirà els suggeriments i demandes que la Comissió Mixta,
determinada en la clàusula dotzena, acordi.
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Vuitena. MANTENIMENT DE L’APLICATIU
Abans que s’esgoti aquest conveni, la Diputació de Girona i les entitats conveniades
hauran de signar un nou conveni que determini quina entitat serà la responsable del
manteniment de l’aplicatiu i com es cobrirà el cost del seu allotjament.

Novena. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DELS SIGNANTS
1. De la Diputació de Girona:
a) Tramitar l’expedient de contractació amb la corresponent licitació i adjudicació.
b) Executar el contracte fins a la seva completa realització i liquidació.
c) Tramitar i aprovar les certificacions corresponents.
d) Dur a terme el seguiment de la prestació del servei i vetllar pel bon funcionament
tecnològic de l’aplicatiu.
e) De comú acord amb les entitats conveniades, determinar un nom comercial i
dissenyar una imatge gràfica per a l’aplicació objecte del conveni.
f) Assumir la titularitat de la marca i fer els tràmits necessaris per al seu registre legal.
2. De les altres entitats conveniades:
a) Encomanar a la Diputació de Girona la contractació i adjudicació del servei objecte
d’aquest contracte.
b) Aportar la informació que sigui necessària per determinar les prestacions tècniques
del servei a contractar.
c) Abonar a l’empresa adjudicatària la part del cost del servei contractat que li
correspongui d’acord amb la taula 2 de la clàusula segona.
d) Elaborar els atributs per a les diverses capes d’informació establertes en el plec de
condicions tècniques del seu àmbit territorial respectiu.
e) Carregar a l’aplicatiu la informació necessària per al seu funcionament. Les entitats
relacionades a la clàusula sisena seran les responsables d’introduir la informació
turística a l’aplicatiu i mantenir aquest informació actualitzada.

Desena. PROTECCIÓ DE DADES
1. El compliment dels objectius del conveni no requereix que una part tracti dades
personals per compte de l'altra, per la qual cosa no cal formalitzar un encàrrec de
tractament en el sentit de l'article 28 del Reglament general de protecció de dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
2. En relació a les dades dels signants d’aquest conveni i dels representants i
interlocutors de cada part que intervinguin en la seva execució, cada part tractarà les
dades personals com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del
Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
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Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar
el conveni/contracte i portar a terme les actuacions que se’n deriven. La legitimació del
tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest
document (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). Per a l’exercici dels
drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,
rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició)
cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències que figuren a l’encapçalament
d’aquest document. Les parts es declaren informades que poden consultar la informació
de les polítiques de protecció de dades a les respectives pàgines web.

Onzena. DURADA
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La durada prevista serà
fins al 31 de desembre de 2023.

Dotzena. SEGUIMENT
Es constituirà una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels signataris
d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta execució de
l’acció contractada segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà
personalitat jurídica.
La Comissió es considerarà formada amb l’assistència, com a mínim de 6 membres de
les parts signatàries. Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de
Girona o funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la
diputada de Programes Europeus, quan alguna de les parts ho sol·liciti. Els acords
hauran d’ésser aprovats per la majoria dels presents.

Tretzena. NORMATIVA LEGAL.
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es fonamenta en
l'exercici de la competència establerta pels consells comarcals en matèria de Turisme
als articles 66 i 70 de la Llei 13/2002 de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i de
finançament i es regirà pel que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015,
article 57 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i
següents del ROAS (Decret 179/1995) i per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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Catorzena. PUBLICITAT DEL CONVENI.
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de col·laboració
interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al web del registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.

Quinzena. MODIFICACIÓ
Per a la modificació del conveni caldrà l’acord unànime de totes els parts d’acord amb
el l’article 49.g de la Llei 40/2015 de RJSP.

Setzena. FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les
següents causes:
a)
Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b)
Per finalització de la seva vigència.
c)
Pel compliment del contingut d’aquest conveni
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió Mixta establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini
improrrogable per a la seva consecució.
Dissetena. LITIGIS
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Divuitena. RESOLUCIÓ ERRADES MATERIALS, ARITMÈTIQUES I MODIFICACIONS
NO SUBSTANCIALS
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i pels òrgans
competents de les entitats conveniades, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori,
correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran
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resoldre per resolució de la Presidència de les entitats signants, a efectes de celeritat i
simplificació del procediment administratiu

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.
Diputació de Girona,
digitalment
Jordi Batllori Signat
per Jordi Batllori
Nouvilas - DNI Nouvilas - DNI
40283807C 40283807C (AUT)
Data: 2020.09.21
(AUT)
14:22:10 +02'00'

digitalment
Miquel Noguer Signat
per Miquel Noguer
Planas - DNI Planas - DNI
77906524G (AUT)
77906524G
Data: 2020.09.21
(AUT)
14:25:42 +02'00'

Miquel Noguer i Planas
President

Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general

Consell Comarcal de de l’Alt Empordà

Consell Comarcal de la Cerdanya
Signat
Roser
Bombardó digitalment per
Roser
Bagaria - DNI Bombardó
78150765P Bagaria - DNI
78150765P (SIG)
(SIG)
Roser Bombardó i Bagaria,
Presidenta

digitalment per
TCAT P Sònia Signat
TCAT P Sònia Martínez
Martínez Juli - Juli - DNI 40454986X
Data: 2020.07.16
DNI 40454986X 11:46:14 +02'00'

Sònia Martínez i Juli,
Presidenta

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Francesc
Castañer
Campolier - DNI
40336212P (SIG)

Agència de Desenvolupament
del Ripollès

Signat digitalment per
Francesc Castañer
Campolier - DNI
40336212P (SIG)
Data: 2020.07.01
11:04:52 +02'00'

Signat digitalment per
JOSEP MARIA
JOSEP MARIA FARRÉS
FARRÉS PENELA PENELA - DNI
(AUT)
- DNI 90000984Y 90000984Y
Data: 2020.06.23
(AUT)
10:51:17 +02'00'

Francesc Castañer i Campolier
President

Josep Maria Farrés i Penela
President

Consorci de les Vies Verdes

Associació la Garrotxa
Terra d'Acolliment Turístic

Firmado

Eduard Llorà digitalmente por
Llorà Cullet Cullet - DNI Eduard
DNI 40346625W
40346625W (AUT)
Fecha: 2020.09.14
(AUT)
09:20:53 +02'00'

Signat digitalment per
40342571L
40342571L MARIA
MARIA VIDAL VIDAL (R: G17484916)
Data: 2020.07.08
(R: G17484916) 13:34:57 +02'00'

Eduard Llorà i Cullet
President

Maria Vidal i Jodar
Presidenta
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Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal del Gironès
Joaquim
Roca Ventura
- DNI
40356923L
(TCAT)

Signat digitalment per
Joan Manel Loureiro
Vall - DNI 36509469M
(SIG)
Data: 2020.09.09
10:54:56 +02'00'

Manel Loureiro Vall
President

,

Digitally signed
by Joaquim Roca
Ventura - DNI
40356923L
(TCAT)
Date: 2020.07.02
14:17:06 +02'00'

Joaquim Roca i Ventura
President

Consell Comarcal de la Selva
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Salvador
Salvador Balliu Balliu Torroella
Fecha: 2020.07.03
Torroella
09:51:18 +02'00'

Salvador Balliu i Torroella
President
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