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I. PREÀMBUL 

 

És voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels promoure la redacció d’un Protocol de la 

Campanya  de suport de Casals d’estiu per a infants (d’ara en endavant, la Campanya), 

al qual es podran adherir, anualment, les organitzacions -entitats, associacions, 

AMPAs; etcètera...- (d’ara en endavant entitats organitzadores) que ho desitgin i que 

organitzen i ofereixen aquestes activitats a Castelldefels. 

 

L’adhesió al Protocol no comportarà, per ella mateixa, cap més obligació que la de 

participar en aquesta campanya organitzada per l’Ajuntament de Castelldefels, 

sotmesa al compliment dels requeriments que s’hi estableixen, revisats i publicitats 

anualment, i que s’adjunten en aquest document, reconduït pel desplegament a les 

pautes formals establertes. 
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L’Ajuntament de Castelldefels i les entitats organitzadores adherides voluntàriament al 

present Protocol, i que promouen i organitzen aquestes activitats, estableixen de comú 

acord els següents 

 

II. PACTES 

 

Primer. Les parts signants es consideren vinculades durant el període anual vigent pel 

present Protocol. 

La vigència d’aquest Protocol comprèn el període estiu 2019, sens perjudici de 

l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i instruments específics d’aplicació o 

desplegament que s’hi estableixin. 

Segon. El present Protocol constitueix un conveni marc, i es regeix per les clàusules 

que s’esmenten a continuació. Aquestes clàusules constitueixen el marc normatiu del 

vincle convencional que s’estableix entre l’Ajuntament de Castelldefels i les entitats 

organitzadores adherides. 

Tercer. Les relacions convencionals entre l’Ajuntament de Castelldefels i les entitats 

organitzadores adherides derivades d’aquest Protocol no suposen cap limitació de la 

capacitat o de les competències respectives de les parts signants, i s’estableixen sens 

perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol naturalesa, establertes per les parts 

esmentades d’acord amb la Llei, incloent-hi altres relacions convencionals i 

formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest instrument . 

En conseqüència, de mutu acord i voluntàriament, l’Ajuntament de Castelldefels i les 

entitats organitzadores adherides adopten el següent clausurat com a normativa 

reguladora del seu vincle convencional i de les seves relacions de col·laboració i 

concertació de la Campanya: 

 

 

III. CLAUSULAT 

 

Clàusula 1 - Objecte de la Campanya 

Promoure i donar a conèixer al ciutadà una àmplia i variada oferta d’activitats existent 

a la ciutat que, dins dels paràmetres establerts per la legalitat vigent i pel propi 
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mercat regulador del sector del lleure i del sector esportiu, reuneixi un conjunt 

de característiques d’organització, gestió, accessibilitat i continguts favorable 

als interessos de les famílies de Castelldefels. 

 

Clàusula 2 - Finalitat 

La Campanya també vol facilitar i contribuir a la compatibilitat de la vida familiar i 

laboral de les famílies i els nous usos dels temps i, a la vegada, oferir un lleure educatiu 

i de qualitat per als infants i adolescents de Castelldefels . 

 

"Homologant" les activitats dels casals d’estiu proposades per les entitats 

col·laboradores. 

 

"Adherint" a aquest protocol a les "entitats organitzadores" dels casals d’estiu.  

 

- La Campanya té una finalitat clara: garantir una oferta àmplia, distribuïda i 

equilibrada d’activitats lúdiques, esportives i culturals de les organitzacions que 

hagin estat identificades com aquelles que, a través de les seves accions, 

col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania 

de Castelldefels.  

- La Campanya pretén assegurar la participació dels infants interessats en 

l’oferta, independentment de la capacitat econòmica de la seva família. Per 

això, l’Ajuntament de Castelldefels destinarà recursos econòmics per tal que  

les unitats familiars residents a Castelldefels amb necessitat d’un suport 

econòmic, puguin participar de les activitats dels casals d’estiu. 

- Igualment, totes les activitats de la Campanya pretenen ser integradores; per a 

la qual cosa, s’hauran de fer efectius els mitjans per a la participació de tots els 

infants amb independència de les seves condicions físiques, psíquiques o 

sensorials. En cas que l’infant presenti unes necessitats d’atenció específiques, 
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l’Ajuntament pot donar suport a l’entitat organitzadora complementant l’equip 

de monitors. 

 

Clàusula 3 - Marc normatiu de referència 

El present Protocol es fonamenta en les previsions normatives següents: 

1 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) 

2 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 (TRLMRLC). 

3 Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’obres, activitats i serveis de les 

entitats locals de Catalunya (ROAS), pel que fa al règim jurídic dels convenis de 

col·laboració que poden subscriure els ens locals. 

4 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el Reial Decret 1332/1994, de 20 de 

juny, de protecció de dades de caràcter personal. 

5 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de la Generalitat de Catalunya de les activitats 

d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys 

6 Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i dels adolescents. 

7 Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'Escoles d'Educadors en el 

Lleure Infantil i Juvenil. 

8 Ordre de 3 de juliol de 1995, per la qual es regulen les etapes dels cursos de formació 

de monitors i directors d'activitats. 

9 Resolució de 3 de juliol de 1995, per la qual es regulen els programes dels cursos de 

formació de monitors i de directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil i criteris 

per a la seva avaluació. 

10 Ordre de 17 d'octubre de 1995, per la qual es crea el Cens general d'entitats 

d'educació ambiental de Catalunya. 

11 Llei 38/1991, de 30 de desembre (i el seu reglament), sobre instal·lacions juvenils 

destinades a activitats educatives amb  infants i joves. 

12 Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels 

centres docents. 

13 Decret 55/1982, de 4 de febrer, d’ordenació de la pràctica de l’acampada lliure. 
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14 Decret 56/2003, de 4 de febrer, i Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, que regula 

les activitats fisicoesportives que es duen a terme en l’entorn natural amb una finalitat 

recreativa i de lleure. 

15 Lleis 20/1985, de 25 de juliol, i 10/1991, de 10 de maig, i Llei 8/1998, de 10 de juliol, 

de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. 

16 Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries envers el tabaquisme. 

17 Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació en atenció sanitària 

immediata. 

18 Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries 

aplicables a les piscines d'ús públic, i la seva modificació per mitjà del Decret 165/2001, 

de 12 de juny. 

19 Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals. 

20 Decrets 168/1994, de 30 de maig, i 210/1995, d’11 de juliol, que estableixen la 

reglamentació de les agències de viatges. 

21 Decret  121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, 

reclamació i denúncia en les relacions de consum. 

22 Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport 

escolar i de menors. 

23 Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

24 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 

25 Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’ 

adolescència 

26 Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, 

de 15 de gener, de protecció jurídica del menor 

 

Clàusula 4 - Destinataris de les activitats homologades 

Els destinataris de l’oferta d'activitats que recull la Campanya són els nens i les nenes 

d’entre 3 i 14 anys que viuen a la ciutat de Castelldefels. 
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Clàusula 5 - Organització de la Campanya 

La Campanya, la promou l’Ajuntament de Castelldefels d’acord amb les entitats 

organitzadores de les activitats concretes que la conformen, a través d’aquest 

Protocol. 

L’organització, el desenvolupament, la seguretat i el seguiment de les activitats 

programades a la Campanya són responsabilitat de les entitats organitzadores, ja sigui 

en equipaments municipals com privats, d’acord amb els requeriments del present 

Protocol. 

Els Casals d’estiu homologats formaran part de la oferta unificada del 2019. 

Les famílies que apuntin els seus fills als Casals d’estiu homologats podran accedir a les 

ajudes econòmiques  i de necessitats educatives especials. 

 

Clàusula 6 - Entitats organitzadores 

 

Les entitats organitzadores participants a la Campanya  

Hauran d’adherir-se a aquest protocol, i a més,  hauran de ser:  

_ De l’àmbit del lleure,  l’educació o juvenil. 

_ Democràtiques i amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la 

coeducació i en el respecte  a qualsevol creença. 

_ Coneixedores de l’entorn social i comunitari referent per als infants participants. 

_ Expertes en l’organització d’activitats i en el desplegament de metodologies pròpies 

de l’educació en el lleure o bé amb capacitat per encomanar la seva gestió a 

organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents. 

 

Clàusula 7 - Homologació de les activitats ofertades per les entitats organitzadores 

Les condicions que han de complir les activitats per ser homologades són: 

1 Ser de qualitat, atractives, enriquidores, accessibles i segures per als infants i els 

adolescents que hi participin. 

2 Han d’estar basades  en valors, sense que pugui haver-hi cap mena de discriminació 

per raons de gènere, raça, religió o ideologia. 

3 Les places han d’estar obertes a tota la ciutadania de Castelldefels. 
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4 Els preus de les activitats, per al públic general, s’haurà d’ajustar al límit màxim fixat 

per l’Ajuntament de Castelldefels, que per a 2019, seran els següents: 

Preus màxims  

Matí 80,00 € 

Matí + menjador 110,00 € 

5 Disposar dels recursos tècnics i humans necessaris per tal de garantir una inclusió 

efectiva  

 

8 Qualsevol activitat haurà de tenir entre un mínim de 2 i un màxim de 12  monitors 

(màxim 120 nens/nenes), amb un responsable titulat. A partir de 13  monitors seran 

necessaris, com a mínim, dos responsables amb funcions de direcció i coordinació. 

9 L’atenció i l’actuació educativa aniran a càrrec de personal titulat, que s’haurà 

d’ajustar als requisits següents: 60% amb títol de monitor de temps lliure i el 

responsable de l’activitat haurà d’estar en possessió del títol de director de lleure. 

10 Els monitors hauran de ser contractats en les condicions establertes pel conveni 

col·lectiu del sector. 

11 En la difusió de l’activitat hi haurà de constar en lloc visible el logo de l’Ajuntament 

de Castelldefels, amb la llegenda “Amb el suport de ”. 

12 Les activitats que componen la Campanya han de caracteritzar-se per ser: 

_ D’educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, 

l’activitat lúdica i sociocultural i l’aprenentatge des de la recerca i la convivència en 

nous entorns. 

_ Basades en els valors socials, el pluralisme i respecte per a qualsevol creença o 

orientació, el civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la 

convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable. .    

_ Accessibles, integradores i obertes a totes les famílies de Castelldefels. 

_ Arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants. 
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_ Basades en paràmetres que s’adeqüin a la promoció del sector del lleure, amb una 

correcta relació qualitat-preu, segons el preu màxim establert anualment per 

l’Ajuntament de Castelldefels. 

_ Explicitades a través d’una programació planificada, organitzada, ben definida i 

segura. 

_ Amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d’edat dels 

infants i  adolescents als quals s’adrecen. 

_ Amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al 

desenvolupament dels seus continguts. 

 

Clàusula 8 - Obligacions de les entitats  organitzadores i  les entitats encomanades 

per a la gestió de les activitats homologades :  

 

Les entitats organitzadores de la Campanya són, en tot cas, les titulars i responsables 

de les activitats i programacions presentades a homologació ( veure art. , gestionant-

les directament o a través de tercers. I són les úniques responsables del seguiment i el 

control del desenvolupament de les activitats d’acord amb els requeriments de 

l’homologació. 

Les entitats organitzadores o, en el seu cas, les entitats encomanades per a la gestió de 

les activitats homologades hauran de complir les obligacions següents: 

De legalitat: 

Complir amb la normativa vigent reguladora de les activitats de lleure (veure Clàusula 

3), els punts més rellevants de la qual són a títol informatiu (i havent de complir la 

normativa en la seva totalitat): 

_ Presentar la notificació de les activitats a la Generalitat de Catalunya. 

_ Disposar de l’autorització del seu titular legal vigent per a l’ús de les instal·lacions. 

_ Complir la ràtio i titulació mínima necessària dels membres de l'equip de monitors. 

_Garantir monitors especialistes amb titulació homologada. 

_Disposar de les assegurances d'accidents i d’assistència mèdica dels participants, de 

l'equip de monitors, tècnics o directors. 

_ Disposar de l'assegurança de responsabilitat civil. 



   
 

 

 9

_Garantir que el servei de menjador disposa de l'autorització corresponent i que qui el 

gestiona disposa d'una pòlissa d’assegurança per a aquest servei. 

-Garantir que els seu personal disposa de la  Certificació negativa de condemna per 

delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 

De relació amb els òrgans municipals: 

 

_Cobrar, en nom del beneficiari, la subvenció concedida segons resolució de la 

comissió qualificadora en les següents condicions: 25%  en concepte de bestreta i la 

resta un cop justificada amb la factura emesa pel total de la inscripció. 

_Presentar els fulls d’inscripció a les activitats per part de les famílies que tindran la 

consideració d’acceptació de la subvenció.   

_ Designar un interlocutor per participar en les reunions sobre les activitats de 

vacances organitzades per l'Ajuntament. 

_ Facilitar la relació d’inscrits en les activitats a l’Ajuntament. 

__ Col·laborar en les auditories o en les accions de control de qualitat impulsades per 

l’Ajuntament. 

_ Elaborar la memòria de les activitats homologades efectuades i presentar-la en el 

termini establert en el calendari. 

 

D’informació, comunicació i difusió: 

_Transmetre la informació de les activitats a homologar a l’Ajuntament. 

_Fer-se càrrec, cada entitat,  de la informació i de les inscripcions a les activitats que 

organitza. 

_Organitzar reunions prèvies al desenvolupament de l’activitat amb els pares, les 

mares o tutors dels inscrits per informar-los de: la programació, les normes, l’equip de 

monitors, les instal·lacions, etcètera, fent-ho saber a l’Ajuntament. 

_Difondre les activitats, incorporant-hi la frase "Amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Castelldefels”. 
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De relació amb els usuaris: 

_Mantenir la reserva de places  de les persones que sol·licitin la subvenció com a 

mínim fins a la resolució de la sol·licitud d’ajut. 

_Deixar en suspès el cobrament a les famílies de la part subvencionada segons la 

comunicació de la comissió qualificadora i aprovació per part la Junta de Govern Local. 

_Estar en possessió de la documentació dels infants: inscripcions completes, 

autorització i documentació sanitària. 

_ Disposar de fulls de reclamacions per als usuaris. 

_ Respondre en tot moment  qualsevol demanda o greuge que puguin fer les persones 

responsables dels participants o l’Ajuntament mateix sobre l’activitat. 

 

Clàusula 9 - Difusió i comunicació de les activitats 

Per tal de facilitar a la ciutadania l'obtenció d'una informació i un assessorament 

personalitzat que li permeti conèixer l’oferta de la Campanya i optar per aquella/es 

activitat/s més adients als seus interessos i necessitats, l’Ajuntament portarà a terme 

les actuacions de comunicació següents : 

- Difusió de la oferta unificada de Casals d’estiu de 2019 específica de la ciutat de 

Castelldefels que inclogui totes les activitats de vacances homologades,  i 

especifiqui en cada cas: l’entitat organitzadora (nom i adreça), les característiques 

de l'entitat, el telèfon d'informació, les dates i el lloc on es farà l'activitat, així com 

les edats, el preu i el lloc d'inscripció. 

- Desenvolupament de les accions publicitàries complementàries que es considerin 

adients. 

 

Clàusula 10. Confidencialitat de protecció de dades de caràcter personal. 

Les entitats organitzadores o encomanades per la gestió de les activitats de la 

Campanya s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 

994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels 

fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les 

dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest Protocol. 
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La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 

de la prestació de les activitats de la Campanya, que corresponen a 

l’Ajuntament de Castelldefels responsable del fitxer de dades personals, té 

caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per 

cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 

informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de 

l’execució directa de la Campanya, ni tan sols entre la resta del personal que 

tingui o pugui tenir l’entitat que presta les activitats. 

 

IV MONITORS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ  

________________________________________ 

Totes les activitats que formen part de la Campanya han de garantir la inclusió de tots 

els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans 

adients per a la seva participació amb independència que puguin presentar o no 

alguna discapacitat.  

 

Per aquells infants que viuen a Castelldefels i que per la seva discapacitat presenten 

unes especials dificultats d’inclusió, l’entitat organitzadora de l’activitat, tot justificant 

la situació, podrà presentar pressupost a l’ajuntament de Castelldefels pel cost dels 

monitors de suport a la inclusió, que li seran necessaris en atenció a les inscripcions als 

casals de nens i nenes amb necessitats especials.  

Prèviament, l’entitat haurà de presentar una Fitxa de sol·licitud de monitor de suport a 

l’Ajuntament, justificant la necessitat de contractació de monitors de suport a la 

inclusió adreçada a l’àrea de Joventut. Caldrà adjuntar a aquesta fitxa, el full a 

emplenar per les famílies, el certificat oficial de la disminució de l’usuari o usuària i el 

full d’inscripció al Casal.  L’Ajuntament, valorarà les demandes i decidirà, en cada cas, 

si és necessària o no la presència d’un monitor de suport, depenent de les 

característiques personals de l’infant i de les de l’activitat. En el cas que es consideri 

necessari el monitor de suport, l’Ajuntament ho comunicarà a l’entitat per tal que 
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aquesta presenti el pressupost corresponent, i un cop feta la reserva de crèdit 

corresponent, l’entitat emetrà factura a l’ajuntament de Castelldefels, qui serà qui es 

farà càrrec d’aquesta despesa sense que l’entitat pugui carregar-la a les famílies.  

 

Els import a facturar per les entitats, serà el següent:  

 

Preu de les factures per monitor i setmana 

Matí 200,00 € 

Matí + menjador 300,00 € 

Matí i tarda + menjador 400,00 € 

 

INCLUSIÓ DE NENS/ES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

________________________________________ 

Inclusió de nens i nenes amb necessitats educatives específiques 

 

1 Atès que el municipi de Castelldefels considera un objectiu prioritari la participació 

en els casals  de nens i nenes amb necessitats específiques, les entitats col·laboradores 

hauran de preveure l'accés a la seva oferta de menors amb disminucions. 

 

1.1 Els nens i nenes amb disminucions tant físiques com sensorials han de participar en 

activitats que s'ajustin a la seva edat cronològica i només en casos de disminucions 

psíquiques es pot considerar la participació en activitats dos anys per sota d'aquesta 

edat. 

1.2 Si es preveu la inclusió de nens i nenes amb disminucions físiques, cal fer constar 

l'existència o no de barreres arquitectòniques en l'equipament o lloc de realització de 

l'activitat. 

1.3. Les entitats col·laboradores han de disposar dels recursos tècnics i humans 

necessaris per tal de garantir una integració efectiva. 

1.4 Només en cas de disminució greu, les entitats col·laboradores emetre factura en 

concepte de monitor/a de suport. 

1.5 En cas que l’Ajuntament resolgui justificadament que no és necessària la presència 

d'un monitor/a de suport, l'entitat haurà de garantir la inscripció del/la menor.  
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2 El procediment per poder facturar a l’ajuntament en concepte de monitor de suport 

a la inclusió,  ha de ser el següent: 

2.1 La sol·licitud d’un monitor/a de suport es farà mitjançant la fitxa corresponent ( 

annex a)   i el full d’informació complimentaria del nen o nena( annex b) i s’hauran de 

presentar a l’Ajuntament de Castelldefels a traves de l’OAC 

2.2 Cal adjuntar a totes les sol·licituds la  documentació següent: 

• Full d’inscripció del nen o nena al casal corresponent 

• Certificat oficial de la disminució en què consti el diagnòstic de la discapacitat 

• Full d’informació complementària omplert per la família  

• Informe de final de curs del/la tutor/a del centre educatiu 

 

2.3 Una comissió tècnica formada per personal de les Àrees de Joventut i de  Serveis 

Socials i Dependència revisarà i valorarà la documentació rebuda i decidirà, depenent 

de les característiques personals de l’infant i del grau de dificultat de l’activitat, si és 

necessària o no la presència d’un monitor/a de suport especialitzat. 

2.4 Si es considera necessari, aquesta comissió tècnica es reserva el dret de citar  la 

família, per  conèixer de primera mà les necessitats d’un monitor/a de suport. 

2.4 En el cas que es valori positivament la incorporació d’un monitor/a de suport, i 

d’acord amb els acords a què s’arribi amb l’entitat sol·licitant, l’Ajuntament donarà 

suport a la despesa que comporti aquest/a monitor/a. El vetllador de suport serà 

subvencionat per un màxim de quatre setmanes. 

2.5 El/la monitor/a de suport haurà d’atendre, si es considera necessari, les demandes 

dels diferents nens i nenes amb discapacitat en diferents grups dins el mateix torn. 

2.6.  Es comunicarà la valoració de la comissió tècnica a les diferents entitats que hagin 

presentat la sol·licitud.  A més, les entitats podran consultar a l’àrea de joventut, 

aquestes valoracions.   
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V. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ AL PROTOCOL 

 

1. Per tal de donar compliment al principi de publicitat, l’Ajuntament de Castelldefels 

publicarà al web municipal, la informació referida present Protocol amb vigència 2019 

2. Per tal que les entitats que cada any ho desitgin puguin formalitzar l’adhesió a 

aquest protocol,  els seus òrgans competents ho hauran d’aprovar i notificar a 

l’Ajuntament de Castelldefels. L’adhesió serà efectiva un cop constatada per 

l’Ajuntament de Castelldefels, i només s’hi podrà oposar si l’acte d’adhesió contravé o 

és incompatible amb les determinacions del present Protocol. 

3. Les entitats organitzadores adherides trametran les propostes concretes d’activitats 

que estiguin disposades a portar a terme o vulguin assumir en desplegament d’aquest 

Protocol. Per tal de facilitar-ne els tràmits, l’Ajuntament pot establir els models de 

documents que  consideri oportuns. 

4. Les sol·licituds i propostes d’activitat –junt amb els documents aportats- seran 

tramitades i resoltes per l’Ajuntament de Castelldefels segons el calendari i el 

procediment establert anualment per l’Ajuntament.  

 

 

 

 


