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Obres de millora 

a l’Escola Bressol Niu d’Infants
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Per reparar la tanca del pati de l’Escola Bressol Niu

d’Infants, s’ha fet un mur de pedra seca per evitar el pe-

rill d’esllavissament de la terra. 

També s’ha aprofitat per anivellar el pati i així aconse-

guir un bon desaiguat i també per posar una sorrera no-

va.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària de 9 de setembre de 2010
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A les 10 del vespre i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma,

es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió ordinària de primera con-

vocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari que subscriu, Josep

Lluís Bergés Collado. El president declara oberta vàlidament la sessió i

s’aprova l’acta anterior per majoria de més de dos terços.

1. APROVAR, SI ESCAU, LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011.

Atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per una-

nimitat, va adoptar: Primer. Concertar que les festes locals del municipi per

a l’any 2011 siguin els dies 1 de setembre i 31 de desembre. Segon. Co-

municar l’acord al Departament de Treball de la Generalitat per al seu co-

neixement i als efectes que calgui.

2. APROVAR, SI ESCAU, LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BAR-

CELONA DE LES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS:

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu que les

entitats locals podran delegar en altres entitats locals en quin territori esti-

guin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació

dels ingressos de dret públic que els corresponguin. La delegació s’ha

d’aprovar mitjançant un acord del Ple de la corporació, que haurà de fixar

l’abast i el contingut de la delegació.

A l’empara de la previsió legal, l’Ajuntament ha delegat a la Diputació les

facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels acords

plenaris corresponents. L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputa-

ció i l’Ajuntament, així com entre aquestes entitats i la ciutadania interessa-

da, han deixat palesa la conveniència de disposar d’un acord plenari global

que comprengui totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb su-

ficient claredat la competència dels òrgans actuants.

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la

seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarifi-

cació possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que

s’exerceixen per l’ens delegat. Davant les consideracions precedents, es

creu procedent delegar les competències de recaptació de determinats in-

gressos i alhora confirmar, ratificar i modificar la delegació de funcions

aprovada per l’Ajuntament amb anterioritat a aquesta data i completar i

concretar en allò que calgui els acords anteriors. Atès el dictamen de la

Comissió Informativa,  l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar:

Primer. Delegar a la Diputació, a l’empara del que preveu l’art. 7.1 del Text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels tributs que

a continuació s’especifiquen:

I. Taxa de llicències urbanístiques:

Segon. Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a

aquesta data, relatius a la delegació a la Diputació a l’empara del que pre-

veu l’art. 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facul-

tats de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a

continuació s’enumeren: I. Impost sobre béns immobles. II. Impost sobre

activitats econòmiques. III. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. IV.

Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. V.

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, taxa de clave-

gueram, taxa del cementiri municipal i taxa d’entrada de vehicles –guals.

VI. Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el

sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses

explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès gene-

ral, l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts pro-

cedents de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal

les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia mòbil. VII.

Impost sobre construccions instal·lacions i obres. VIII. Taxes per: Guarde-

ria municipal; Prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis; Presta-

ció dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals;

Ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública; Obertura de sondatges

o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda a la via pública del

paviment de les voreres; Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercade-

ries, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i

altres instal·lacions anàlogues;  Ocupació de terrenys d’ús públic amb tau-

les i cadires amb finalitat lucrativa; Instal·lació de quioscos en la via públi-

ca; Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions si-

tuats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges

cinematogràfics; Instal·lació de portades, aparadors i vitrines; Subministra-

ment d’aigua; Expedició de documents administratius; Prestació de serveis

a la piscina municipal i altres instal·lacions; Estada en residència d’avis;

Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en

les activitats i instal·lacions; Retirada de vehicles abandonats  o estacio-

nats defectuosament o abusivament a la via pública. IX. Quotes d’urbanit-

zació. X. Contribucions especials. XI. Sancions. XII. Execucions subsidià-

ries. XIII. Qualsevol altre ingrés de dret públic.

Tercer. Especificar que en relació amb aquest acord, així com amb els

adoptats anteriorment a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputa-

ció de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic,

l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense neces-

sitat d’advocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fis-

cals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar

l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tri-

buts o ingressos de dret públic, la gestió dels quals s’ha delegat a la Dipu-

tació, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució com-

petencial dels serveis municipals ho facin convenient. Quart. L’Ajuntament

podrà convenir amb l’OGT de la Diputació, la realització d’actuacions de

recaptació procedents respecte a d’altres conceptes diferents dels assen-

yalats anteriorment, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Go-

vern de l’ORGT. Cinquè. Per a la realització i l’execució de les funcions de-

legades, la Diputació s’atendrà a l’ordenament local, així com a la normati-

va interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’art. 7.3 del Text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les facultats d’ autoorganització per a la

gestió dels serveis atribuïts. Sisè. La durada o el termini pel qual s’acorda

la delegació de funcions s’estableix en un període de dos anys, prorroga-

ble per reconducció tàcita d’any en any, la qual es produirà, llevat que

qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmen-

tada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a sis

mesos abans del cessament. Setè. L’Ajuntament podrà emanar instruc-

cions tècniques de caràcter general i demanar en qualsevol moment infor-

mació sobre la gestió, en els terminis previstos a l’art. 27 i concordants de

la Llei 7/85, de dos d’abril, reguladora de les bases de règim local. Vuitè.

La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que

preveu aquesta resolució comportarà l’aplicació de la taxa establerta a

l’Ordenança fiscal de l’OGT, que estigui vigent en el moment de realitzar

les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les disposicions

transitòries, en cas que es modifiqui. Novè. L’acord s’haurà de notificar a la

Diputació als efectes que, per la seva part, es procedeixi a acceptar la de-

legació ara conferida. Desè. Un cop acceptada la delegació per la Diputa-

ció de Barcelona es publicarà l’acord al BOP i en el de la comunitat autò-

noma, d’acord amb el que preveu  l’article 7.2 del Text refós de la Llei re-

guladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,

de 5 de març.

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CON-

CEDIDA PEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUA-

LITAT 2010, PER A L’ACTUACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA. El

Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat

de Catalunya comunica que l’obra d’urbanització de la plaça de Catalunya

està inclosa en el PUOSC, anualitat 2010, amb les dades: Títol de l’actua-

ció: Urbanització de la plaça de Catalunya i Subvenció PUOSC:

160.000,00 euros. 
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Atès el dictamen de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per una-

nimitat, va adoptar: Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa

esmentat per finançar l’obra descrita i la normativa aprovada per desenvo-

lupar el Pla. Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió admi-

nistrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar

l’Arquitecta municipal com la directora facultativa de les obres o responsa-

ble de l’actuació. Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclu-

siu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o

durant l’execució. Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica

corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària

i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. Cinquè. Que aquesta corporació dis-

posa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les autoritza-

cions i concessions administratives necessàries per a iniciar i executar

l’actuació, així com posar-la en servei. Sisè. Que de conformitat amb l’in-

forme d’Intervenció hi ha una consignació suficient pel finançament de

l’actuació.

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL DEL

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA, AIXÍ

COM L’ACTUALITZACIÓ APLICABLE DE L’IVA. El Ple de l’Ajuntament,

en sessió extraordinària del 20-12-2007, va aprovar definitivament el Pro-

jecte d’urbanització de la plaça de Catalunya redactat pels serveis tècnics

de l’Ajuntament. Atès l’error aritmètic en el pressupost final del Projecte de

desembre de 2007 i atesa la pujada de l’IVA, que a partir de l’1-7-2010 ha

passat del 16% al 18%. Atès el dictamen de la Comissió Informativa

l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Primer. Aprovar l’esmena

de l’error material o aritmètic del Projecte d’urbanització de la plaça de Ca-

talunya de desembre de 2007, així com l’actualització aplicable de l’IVA

que és: En l’últim full de l’apartat D.5 Resum pressupost, està mal aplicat

el 13% i el 6% de les Despeses generals i el Benefici industrial. Això impli-

ca que on deia que el pressupost de contracte era de 510.134,75 euros,

havia de dir que el pressupost de contracte era de 607.034,13 euros. Se-

gon. Publicar la part dispositiva de l’acord al BOP, al DOGC i al tauler

d’anuncis de l’Ajuntament de Centelles.

5. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PU-

BLICITAT, DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUN-

YA. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del 20-12-2007, va

aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de la plaça de Catalunya

redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Atès que en el pressupost vi-

gent per a l’exercici de 2010 hi ha consignació específica per portar a ter-

me el finançament de l’obra. Per tant, és procedent dur a terme l’inici de

l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment ne-

gociat amb publicitat, de les obres referides. Segons els informes emesos

de Secretaria i d’ Intervenció i atès el dictamen de la Comissió Informativa

l’Ajuntament en Ple, amb onze vots favorables i dos vots en contra (CiU)

dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar: Pri-

mer. Convocar, mitjançant procediment negociat amb publicitat, la con-

tractació de l’obra d’Urbanització de la plaça de Catalunya, pel preu cert

de 607.034,13€ IVA inclòs. Segon. Aprovar el Plec de clàusules adminis-

tratives particulars, d’acord amb l’art. 93 i concordant de la Llei 30/2007,

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic que s’integra a l’expedient

de contractació i disposar l’obertura per a la presentació de sol·licituds de

participació en la licitació. Tercer. El procediment de licitació serà objecte

de publicitat mitjançant un anunci al BOP i al DOGC. Quart. L’òrgan de

contractació convidarà, mitjançant comunicació per escrit, les empreses

candidates que no hagin estat excloses per presentar les seves ofertes,

en un número de tres candidates, com a màxim i els facilitarà una còpia

del Plec de clàusules administratives particulars de les obres.

6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE

LA GENERALITAT, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I

L’AJUNTAMENT PER A FORMALITZAR LA SUBVENCIÓ PER AL

FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE

D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS

2009-2010 I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ. La Direcció General de Recur-

sos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat

comunica que per Resolució de 7 de juny es va atorgar a l’Ajuntament de

Centelles una subvenció per un import de 315.000,00 euros, destinada a

minorar les quotes del servei d’ensenyament de les llars d’infants de titula-

ritat municipal per al curs 2009-2010. Atès que per fer efectiu el pagament

de la subvenció referida és necessari: Formalitzar la subvenció mitjançant

un conveni a subscriure entre el Departament d’Educació de la Generalitat

i l’Ajuntament de Centelles i Acceptar la subvenció. Atès el dictamen de la

Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar: Pri-

mer. Aprovar el Conveni entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant

el Departament d’Educació i l’Ajuntament per a formalitzar la subvenció

per al funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infan-

til de titularitat municipal per al curs 2009-2010. Segon. Acceptar la sub-

venció. Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació

que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord al Departament

d’Educació de la Generalitat per al seu coneixement i als efectes que cal-

gui.

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE ADIGSA I L’AJUNTA-

MENT RELATIU A LA CESSIÓ D’HABITATGES PER A IMPULSAR LES

POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS PER A COL·LECTIUS AMB RISC

D’EXCLUSIÓ SOCIAL. El Conveni de col·laboració entre Adigsa, empre-

sa pública, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat

i l’Ajuntament té per objecte establir el marc contractual, els termes i les

condicions de la col·laboració, per a la cessió d’habitatges administrats per

Adigsa a l’Ajuntament de Centelles a efectes de possibilitar l’accés a l’ha-

bitatge amb caràcter temporal i rotacional, a aquelles persones en situació

de risc d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i/o altres cir-

cumstàncies socioeconòmiques degudament acreditades. Atès el dicta-

men de la Comissió Informativa l’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va

adoptar: Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Adigsa i l’Ajun-

tament, relatiu a la cessió d’habitatges per a impulsar les polítiques socials

municipals per a col·lectius amb risc d’exclusió social, el qual serà vigent a

partir de l’1-1-2011 (acord 6è del Conveni). Segon. Facultar l’Alcaldia per a

la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Tercer. Comu-

nicar la part dispositiva de l’acord a Adigsa per al seu coneixement i als

efectes que calgui.

8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 143 DE

L’ANY 2010

DECRET NÚM. 143/2010 - Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya,

ha concedit una subvenció a l’Ajuntament per a la contractació de perso-

nal per a les tasques de Rehabilitació d’edificis i equipaments públics i fi-

bra òptica. RESOLC: Primer. Que es contracti, amb caràcter d’urgència,

mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial, Ana Maria Buica,

Noèlia Castell Martínez, Andrés Gazuani Oca, Montserrat Soler Muntada,

El Hatmi Achraf, Juan Ramon Parra Callejas, Jorge del Val Viñolas, Ra-

mon Riera Ventura, Juan José Alonso Santos, José Baucells Miralpeix,

Josep Maria Grau Novell, Vicente Escudero Rodríguez i Gabriel Yespes

Sola, per portar a terme les tasques de Rehabilitació d’edificis i equipa-

ments públics i fibra òptica. Segon. Que els contractes siguin per a la rea-

lització de serveis determinats i duraran del 15-7-2010 fins al 14-1- 2011 i

l’horari de treball serà de 26,25 hores setmanals prestades de dilluns a di-

vendres. [...].  L’Ajuntament en ple se’n dóna per assabentat.

9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. En aquests punt, entre d’altres te-

mes, es va parlar de:  el c/ Torras i Bages, l’execució del Pla de barris, les

Juntes de govern local; la sala per a educació especial, anomenada Tris

Tras, les sol·licituds presentades de CiU a l’Ajuntament, la plaça de Cata-

lunya, el solar del c/ St. Josep, les atraccions de la Festa Major, el Pla de

participació ciutadana, l’aparcament del palau del Comtes, el Pla de ban-

dolers i bruixes, la Gavarra, el carrer de Matagalls.

S’aixeca la sessió a les onze de la nit i signa aquesta acta el president i el

secretari que la certifico.
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Borsa de treball i xarxa Xaloc

La Borsa de Treball Osona Sud-

Alt Congost és un servei que informa i

assessora sobre recursos, tècniques

de recerca de feina i ofertes de treball

a persones en edat laboral, amb o

sense estudis, que estiguin buscant

feina o una millora laboral. Actual-

ment aquest servei ofereix:

➢ Atenció individualitzada en el

procés de recerca de feina

➢ Assessorament sobre tècni-

ques de recerca de feina (com prepa-

rar un currículum, entrevistes)

➢ Informació i orientació dels re-

cursos per a buscar feina existents a

la zona (etts, pàgines web)

Aquest servei forma part de la

Xarxa Xaloc, una xarxa d’intermedia-

ció laboral d’àmbit provincial, promo-

guda i coordinada per la Diputació de

Barcelona, que té com a objectius

principals: 

➢ Augmentar la inserció laboral

de les persones que s’hi apunten, de

manera que només s’accedeixi a les

ofertes de feina d’Osona Sud sinó

també, dins de les possibilitats de ca-

dascú, a ofertes de feina de tota la

comarca i/o provincial.

➢Donar una millor resposta a les

demandes de personal que arriben

de les empreses del territori

150 ANYS DEL NAIXEMENT DEL POETA JOAN MARAGALL

Joan Maragall i Gorina va néixer a Barcelona el 10 d’octubre de

1860; era el fill petit d’una família d’industrials tèxtils. Va estudiar Dret i

va començar a escriure. També va estudiar alemany i va fer alguna tra-

ducció de Goethe. Acabada la carrera, però, va patir una profunda crisi

fins que el 1888 publicà el seu primer poema important: l’Oda infinita. El

1895 va publicar el seu primer llibre, Poesies, i el 1900 el seu segon vo-

lum de poemes, Visions i cants, que va assenyalar el seu triomf definitiu.

Entremig, diverses revistes li havien publicat alguns poemes que ara

apareixien al llibre, i que havien fet forat: el 1894 va guanyar l’Englanti-

na als Jocs Florals amb La sardana i el 1896 la Viola amb El mal caça-

dor. L’any 1904 la revista Joventut li va publicar el llibre Les disperses.

Aquell mateix any li van donar la Flor Natural dels Jocs Florals amb la

Glossa i el van fer Mestre en Gai Saber. El nom de Maragall ja havia so-

brepassat el cercle dels iniciats. L’any abans, amb l’Elogi de la paraula,

el públic barceloní ja s’havia identificat amb ell. Els últims anys de la se-

va vida publicà diversos articles que van aixecar una gran polèmica, en-

tre els quals Oda a Espanya i també alguns dels seus poemes més co-

neguts: La vaca cega i el Cant espiritual. Va morir el 20 de novembre de

1911. Durant aquest mes, podreu trobar fragments dels seus poemes

distribuïts per tota la Biblioteca.

www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

C/ Sant Joan, 25 -  08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34    Fax 93 881 01 38

Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres

i dissabtes de 10 a 13.30 h. 
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EL PIPA ET POSA AL DIA

De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10 a

13h i de 5h a 7h. C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat  

www.centelles.cat/elpipa   Tel. 93 881 23 23

Informació Municipal 

Assessoria d’estudis i professions del PIPA

Al PIPA t’orientem per tal que puguis formar-te en tots aquells temes

que et són d’interès personal i/o professional. Perquè no perdis el

tren, avancem algunes propostes: 

- Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Na-

dal a Centelles. 198€. Inscripcions al PIPA

- Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil. Intensiu de Na-

dal a Hostalets de Balenyà. 198€. Inscripcions al PIPA

- Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau

mitjà. Per a persones que no tenen el graduat i que volen accedir a la

formació professional

- Graduat en Educació Secundària per a majors d’edat

- I informació de tots els cursos que puguis necessitar per ampliar

la teva formació personal i professional

Si t’agrada fer sortides a la natura, et facilitem la informació que ne-

cessitis:

 Rutes a peu Mapes i plànols

 Rutes en BTT  Préstec de Guies 

 Escalades  Calendari de caminades 

 Duatlons  Programació de duatlons de Terra 

Endins

Per a 12 i 18 anys. L’imperdi-

ble és la programació d’activi-

tats de l’Espai Jove que no

pots perdre. Vine a informar-

te’n

Per a nens i nenes de primària. Cada divendres de

17:15 a 18:45

També estem al facebook! Busca’ns i estaràs al dia de totes

les novetats

Excursionisme

Escola Municipal d’Educació Artística

Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud- 

Alt Congost    C/ Nou, 11  08540 Centelles     Telèfon: 93 881 12 57

osonasud.altcongost@diba.es        www.osonasudaltcongost.org
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