Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Figueres,
Roses, Castelló d'Empúries, Llançà i la Jonquera per a la implementació del “Projecte de
desenvolupament comercial a l’Alt Empordà” en el marc de la convocatòria d'Agents de
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

I. Parts que intervenen
D'una part,
La Senyora Montserrat Mindan i Cortada, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb
NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i
facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 27
de novembre de 2018; i assistit pel secretari de la corporació.
De l'altra,
El Senyor Jordi Masquef i Creus, alcalde de l’Ajuntament de Figueres amb NIF P1707200J , en
exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultada mitjançant acord
de Ple de la corporació en data 14 de novembre de 2018; i assistida pel secretari/a de la
Corporació.
La Senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa de l’Ajuntament de Roses amb NIF
P1716100A, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultada
mitjançant acord de Ple de la corporació en data 13 de juny de 2015; i assistida pel secretari/a de
la Corporació.
El Senyor Salvi Güell i Bohigas, alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb NIF
P1705200B, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultada
mitjançant acord de Ple de la corporació en data 29 de novembre de 2018; i assistit pel secretari/a
de la Corporació.
El Senyor Pere Vila i Fulcarà, alcalde de l’Ajuntament de Llançà amb NIF P1709900C, en exercici
de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultada mitjançant acord de Ple
de la corporació en data 11 de gener de 2017 ; i assistit pel secretari/a de la Corporació.
La Senyora Sònia Martínez i Juli, alcaldessa de l’Ajuntament de la Jonquera amb NIF P1709300F,
en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultada
mitjançant acord de Ple de la corporació en data 29 de novembre de 2018; i assistida pel
secretari/a de la Corporació.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar
el present Conveni de cooperació.

II. Antecedents i motivació
Des de l’Ajuntament de Figueres s’ha impulsat la redacció del “Projecte de desenvolupament
comercial a l’Alt Empordà”, que ha comptat amb la participació de representants del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, dels Ajuntaments de Llançà, Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries, la Jonquera i Vilafant
i del Consorci Salines-Bassegoda.
Amb aquest projecte es pretenia obtenir la fotografia de la situació actual del sector comercial de
l’Alt Empordà i presentar un pla d’actuacions per millorar la seva situació competitiva, posant
èmfasi en les necessitats de qualificació de les persones que hi han de treballar i en les
necessitats formatives associades.
El pla de dinamització comercial resultant defineix un conjunt d’accions d’àmbit comarcal
encaminades a assolir un posicionament que permeti:
1. Convertir els comerços i les empreses de l’Alt Empordà en referents de compra
2. Atraure visitants a la comarca per viure una experiència de compra única i remarcable
A més a més es defineix una estratègia per crear oportunitats per a la generació d’ocupació en
l’àmbit del comerç a l’Alt Empordà.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries,
Llançà i la Jonquera tenen la voluntat d’implementar les accions definides en el “Projecte de
desenvolupament comercial a l’Alt Empordà” i comparteixen els seus objectius. Consideren que la millor
manera per aconseguir-los és per mitjà d'un conveni de cooperació entre les parts per a la seva
implementació, a través de la contractació d’un professional en el marc de la convocatòria d'Agents de
d'Ocupació i Desenvolupament Local (en endavant AODL) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
La convocatòria d’AODLs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya està regulada per l’Ordre
TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
A la base 4 de l’annex 2 de l’Ordre TSF/123/2018, s’estableixen els criteris per a la valoració de les sol·licituds
de finançament per a la contractació d’AODLs. Aquests criteris prioritzen el desenvolupament de projectes en
els quals col·laborin diverses administracions i entitats, i que el seu àmbit sigui supralocal.
L’Ordre també manifesta la necessitat de regular la col·laboració que s’estableixi entre les Administracions
participants. El conveni de cooperació és imprescindible per garantir la transparència.
La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de cooperació
com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents Administracions Públiques, i
al qual es pot donar compliment mitjançant la tècnica de la utilització conjunta de mitjans
materials, econòmics o personals.
En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la Llei 40/2015, de 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues parts subscriuen el present Conveni de
col·laboració, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. Subjectes
Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest conveni. Les
parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el
present Conveni de cooperació.
Segon. Competència
La competència dels Ajuntament de Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, Llançà i la Jonquera en
la signatura del present Conveni, es fonamenta en els següents articles:
1) Article 84 i) de competències locals de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que diu: “i) La
regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques,
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació”.
2) Article 66.1 del Reial 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.
3) Article 14.a) de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya estableix que les entitats que integren el sistema d’ocupació de Catalunya són, entre
altres, les administracions locals.
La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en l’article 28.d) del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, i amb les competències assignades per la Generalitat de Catalunya
(Servei d’Ocupació Públic de Catalunya) a través de convocatòries públiques, tal i com es defineix
en el Programa d’Actuació Comarcal 2018-20. Concretament a través de l’acció «Cooperació
entre agents públics i/o privats per dur a terme projectes i/o programes de promoció econòmica,
ocupació i/o desenvolupament local de la comarca».
Tercer. Objecte i resultats obtinguts per causa conveni
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de cooperació entre els Ajuntaments de Figueres,
Roses, Castelló d’Empúries, Llançà la Jonquera i el Consell Comarcal del l'Alt Empordà, en relació
a la implementació del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt Empordà”. La implementació
consisteix en desenvolupar les accions proposades en el punt 1) i 2) de la clàusula quarta.
El pla de treball de l’AODL Comarcal de Comerç emana dels programes de suport al desenvolupament local,
i de les polítiques d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i es centra en la promoció de
l’activitat econòmica i de l’ocupació en l’àmbit del comerç.
Quart. Compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Els compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
1) Presentar la candidatura del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt Empordà” a
la convocatòria del programa AODL, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per
sol·licitar el finançament de 30.927,35 € per a la contractació d’un AODL Comarcal de
Comerç. Aquest AODL durà a terme la implementació del projecte, segons es detalla en el
pla de treball, inclòs a la candidatura. La documentació de la candidatura s’adjunta com a
document annex.
2) En el cas que la candidatura sigui aprovada, per part del Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya, presentar les candidatures de possibles pròrrogues anuals.
3) Posar a disposició de la Comissió de Seguiment, regulada en la clàusula vuitena,
l’AODL Comarcal de Comerç, per tal de desenvolupar les accions del “Projecte de
Desenvolupament Comercial a l’Alt Empordà”, pactat conjuntament entre totes les parts.
4) Coordinar la implementació del projecte a nivell comarcal, seguint el pla de treball
definit per a l’AODL Comarcal de Comerç.
5) Dotar a l'AODL del Comarcal de Comerç de l'espai i material d'oficina i informàtic
necessari per dur a terme el pla de treball, així com dels recursos i coneixements del
personal de l'organització.
6) Convocar a la Comissió de seguiment del projecte, en els termes que s’estableixen a la
clàusula vuitena.
7) Fer la justificació tècnica i econòmica anual de l’AODL Comarcal de Comerç davant del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
8) Trametre, anualment, als Ajuntaments participants la memòria de les activitats dutes a
terme.
9) Fer se càrrec de la contractació de l’AODL Comarcal de Comerç i de les despeses
totals que s’especifiquen a la clàusula sisena.
Cinquè. Compromisos dels Ajuntaments participants.
Els compromisos dels Ajuntaments participants són:
1) Participar activament en el desenvolupament del pla de treball de l’AODL Comarcal de
Comerç.
2) Aportar espais per reunions i/o formacions, facilitar informació relativa al comerç,
contactes i coneixement sobre aquest sector.
3) Formar part de la Comissió de Seguiment, descrita a la clàusula vuitena.
4) Finançar la part no subvencionada per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
dels costos laborals de l’AODL Comarcal de Comerç, per un import de 7.731,85 € i habilitar
una partida pressupostària en el pressupost de l'any 2019. Aquest finançament es farà
efectiu a través d’una aportació dinerària anual, que s’ingressarà en el compte corrent del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a l'entrega de la memòria final.
Sisè. Finançament
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà pagarà la nòmina anual de l’AODL Comarcal de Comerç
que s’hagi contractat, per un import de 38.659,20 €, imputables a la partida pressupostària
65.45016 de l’any 2019.
El detall de la despesa total és la següent:
Concepte

Import

Costos laborals

36.159,20 €

Desplaçaments

2.500,00 €

Total

38.659,20 €

Les despeses de la contractació de l’AODL Comarcal de Comerç, per un import de 38.659,20 €,
seran finançades entre el programa AODL, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i els
Ajuntaments participants, segons el següent detall:

Administració finançadora
Finançament programa AODL

Import
30.927,35 €

%

Aplicació pressupostària municipal

80 %

--------------------

Ajuntament de Figueres

1.546.37 €

4%

18401 43000 48001 - Desenvolupament
Pla Estratègic Comarcal.

Ajuntament de Roses

1.546.37 €

4%

19 71 4314 4650000

Ajuntament de Castelló
d'Empúries

1.546.37 €

4%

06 430 22618

Ajuntament de Llançà

1.546.37 €

4%

432.226.99 (provisional)

Ajuntament de la Jonquera

1.546.37 €

4%

3-430-46507 CCAE AODL

38.659,20 €

100 %

Total

Les entitats finançadores del programa AODL són el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i la Unió Europea, a través
del FSE, «el FSE inverteix en el teu futur».
En cap cas les aportacions dels Ajuntaments contindran quantitats econòmiques del Fons Social
Europeu, ni de cap altra fons de la Unió Europea.
En el cas que un altre Ajuntament es vulgui incorporar a aquest projecte, caldrà modificar el pla de
treball del mateix, assignant noves tasques, resultats i calendari d'actuació. Aquest pla de treball
es trametrà als responsables del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la seva aprovació. En el
moment en el que es comuniqui l'aprovació, el nou Ajuntament es podrà incorporar. Per fer-ho
caldrà modificar el conveni i la distribució del finançament entre tots els Ajuntaments participants,
de manera proporcional.
En el cas pròrroga, s’aplicarà l’increment que determini el pressupostos anual de l’estat espanyol
sobre els costos laborals de l’AODL Comarcal de Comerç. En aquest cas, es recalcularà la
distribució del finançament, de manera que la part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya no
superi el 80 % del total i amb un topall màxim de 31.376,04 €. La resta serà finançada de manera
proporcional entre els Ajuntaments participants.
Setè. Incompliment i resolució del Conveni
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni o per
incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants.
L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a
l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
f)

Les reiterades deficiències en la implementació de les prestacions de serveis.

g) La suspensió del servei per raons d'interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.
La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la part
interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra
part. Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi ha hagut resposta, es notificarà a l'altra
part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La desestimació
expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió de seguiment fixarà la forma de finalitzar les
actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà un termini improrrogable per a la seva
consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics
adquirits, d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Vuitè. Seguiment, vigilància i control
Per al seguiment, vigilància i control de la implementació del conveni, es crea una Comissió de
Seguiment, que estarà formada per la cap i l’AODL Comarcal de Comerç de l’àrea de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el cap i el tècnic d’empresa de l’àrea de
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, la tècnica de promoció econòmica de
l’Ajuntament de Roses, la tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,
el cap de l’àrea de turisme, comerç i promoció econòmica de l’Ajuntament de Llançà i l’Alcaldessa
de l’Ajuntament de la Jonquera.
També s’hi podran incorporar experts en el sector del comerç i d’altres sectors que hi estiguin
relacionats, així com representants d’entitats públiques i/o privades que tinguin com a objectiu la
promoció i dinamització comercial.
La seva finalitat serà efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels
compromisos adquirits per cadascuna de les parts, així com resoldre les controvèrsies que puguin
sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni.
Aquesta comissió es reunirà per primera vegada durant la primera quinzena del mes de gener de
2019 i un cop cada trimestre, com a mínim, i sempre que sigui necessari pel bon
desenvolupament del projecte.
Es regirà pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya. No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap
acord, els jutjats i tribunals de Girona de l'ordre contenciós-administratiu seran els competents per
a dirimir qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts signants sobre la interpretació i/o el
compliment dels pactes continguts en el present Conveni, sotmetent-se aquestes a la seva
jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
Novè. Règim de modificació
El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les parts
signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes
modificacions hauran de constar per escrit, en forma de nou conveni o en forma d’addenda de

modificació de l’actual. Aquestes modificacions seran decidides de comú acord per la Comissió de
seguiment i s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans corporatius competents.
Desè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni serà de tres anys a partir de la signatura del conveni. En
qualsevol moment abans de la finalització del termini fixat, les parts podran acordar pròrrogues
anuals , a comptar des de l'entrada en vigor del Conveni, o bé la seva extinció.
En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que considerin
oportunes. En cap cas es podran superar 4 anys de pròrrogues.
Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a l'existència de
crèdit suficient i adequat a les corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants
Onzè. Imatge i comunicació
Les parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui escrit, gràfic,
audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en aquest conveni, així
com els logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns.
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor material de les
actuacions.
Tretzè. Publicacions i Registre
El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les parts que
subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni es publicarà en
el DOGC.
D'acord amb el mateix article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
Catorzè. Naturalesa
Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció contenciosa
administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
Quinzè. Efectivitat del conveni.
L'efectivitat del present conveni, i per tant, els compromisos assumits per les parts, queda
condicionat a l'atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
regulada per l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.

Figueres, (data)

Per part del Consell Comarcal

Per part de l’Ajuntament de Figueres

de l'Alt Empordà

Montserrat Mindan i Cortada

Jordi Masquef i Creus

Presidenta

Alcalde

TCAT P
Montserrat
Mindan Cortada DNI 46121008M

CPISR-1 C
JORDI
MASQUEF
CREUS

Signat digitalment per
TCAT P Montserrat
Mindan Cortada - DNI
46121008M
Data: 2019.01.07
09:05:25 +01'00'

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JORDI
MASQUEF CREUS
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Figueres, ou=Alcaldia,
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1
amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL (c)05,
sn=MASQUEF CREUS, givenName=JORDI,
title=Regidor delegat de serveis,
serialNumber=40445849G, cn=CPISR-1 C
JORDI MASQUEF CREUS
Fecha: 2018.12.17 11:43:50 +01'00'

Francisco Muñoz Cameo

Cristina Pou Molinet

Secretari

Secretària
CPISR-1 C

CPISR-1 C
FRANCISCO
FRANCISCO LUIS MUÑOZ
LUIS MUÑOZ CAMEO
2019.06.05
CAMEO
08:33:25 +02'00'

Per part de
d’Empúries

l’Ajuntament

CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
de

Castelló

Per part de l’Ajuntament de Llançà

Salvi Güell Bohigas

Pere Vila i Fulcarà

Alcalde

Alcaldessa

CPISR-1 C
Salvi Güell i
Bohigas

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C PERE
VILA FULCARA
Fecha: 2018.12.18
14:07:13 +01'00'

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Salvi
Güell i Bohigas
Fecha: 2018.12.18
12:07:31 +01'00'

Lourdes Casadevall i Fontclara

Carles Fita i Alegre

Secretària accidental

Secretari

CPISR-1 C
Lourdes
Casadevall i
Fontclara

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Lourdes
Casadevall i Fontclara
Fecha: 2018.12.18
11:12:55 +01'00'

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
CRISTINA POU MOLINET
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Figueres, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=SECRETARIA, title=SECRETARIA GENERAL,
sn=POU MOLINET, givenName=CRISTINA,
serialNumber=40442053A, cn=CPISR-1 C
CRISTINA POU MOLINET
Fecha: 2018.12.17 11:30:59 +01'00'

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C CARLES
FITA ALEGRE
Fecha: 2018.12.19
10:28:55 +01'00'

Per part de l’Ajuntament de Roses

Per part de l’Ajuntament de la Jonquera

Montserrat Mindan i Cortada

Sònia Martínez i Juli

Alcaldessa

Alcaldessa

TCAT P
MONTSERRAT
MINDAN
CORTADA - DNI
46121008M

Signat digitalment per
TCAT P MONTSERRAT
MINDAN CORTADA DNI 46121008M
Data: 2018.12.20
10:41:15 +01'00'

digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C
Sonia Martinez Juli
Sonia
Data: 2018.12.20
Martinez Juli 12:27:34 +01'00'

Francisco Muñoz Cameo

Dolors Turu Santigosa

Secretari

Secretària

TCAT P
FRANCISCO LUIS
MUÑOZ CAMEO
- DNI 17858625E

Firmado digitalmente
por TCAT P FRANCISCO
LUIS MUÑOZ CAMEO DNI 17858625E
Fecha: 2018.12.20
09:31:56 +01'00'

TCAT P MARIA
DOLORS TURU
SANTIGOSA DNI 72566666X

Firmado digitalmente por
TCAT P MARIA DOLORS
TURU SANTIGOSA - DNI
72566666X
Fecha: 2018.12.20
13:03:22 +01'00'

