
 

 
 
 
 

ACTA 
 
 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR  

 
 
 
 
 
Data:  Dimecres, 18 de novembre de 2009  
Hora:  17:00  
Lloc:  Auditori de Can Comas, Pineda de Mar  

 
 

 
 
 
President: Sr. Ramon Espinach Grau ,  

Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
 

Secretari: Sr. Antoni Bombí Arnau ,  
Director del Parc del Montnegre i el Corredor 

  
Assistents : vegi's annex. 

 
 
 

Ordre del dia 
 

 
 

1.  Aprovació de l’Acta de la reunió anterior. 

2.  Informe de gestió. Principals activitats realitzades. 

3.  Proposta d'actuacions per a l ’any 2010. 

4.  Donar compte del desenvolupament dels treballs de revisió del Pla 
Especial i del Pla de Participació. 

5.  Torn de Paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
El Sr. Espinach, obre la sessió agraint a l ’ajuntament de Pineda de Mar l ’acollida i, tot seguit, passa la 
paraula al Sr. Pere Clarabuch, 2on Tinent d'alcalde i Regidor delegat d'urbanisme de Pineda de Mar, 
que actua en representació de l’alcalde del consistori Sr. Xavier Amor, que s’ha vist obligat a excusar 
la seva assistència a la present reunió. Dit això, dóna la benvinguda als assistents i fa una breu 
explicació sobre la història de la masia de Can Comas, actualment reconvertida en equipament de 
titularitat municipal. 
 
El Sr. Espinach dóna pas al primer punt de l’Ordre del Dia, en el qual s’acorda donar l ’Acta de la 
darrera reunió per aprovada. A continuació, pren la paraula el Sr. Bombí que desenvoluparà alhora, 
els continguts del segon i el tercer punt de l 'ordre del dia, en els quals es vol donar compte de l 'estat 
de realització de les actuacions programades per a l 'any 2009 i dels objectius més rellevants 
proposats per a l ’any 2010. En relació a les a actuacions del 2010, el Sr. Bombí explica que, tal i com 
es va fer en anys anteriors, enguany s’ha repetit una ronda de reunions amb els equips de govern de 
tots els ajuntaments de l’àmbit del parc per recollir propostes de cara a l ’elaboració del programa. Es 
ll iura als assistents un document que recull els principals objectius i les actuacions més destacades de 
la proposta d’activitats per a l ’any 2010. 
 
En relació al programa de conservació , fa referència a la finalització del treballs corresponents a la 
primera fase del pla d’ordenació de la vall d’Olzinelles. Aquest projecte, dut a terme en el marc del 
conveni amb l 'Obra Social de La Caixa, inclou actuacions dirigides a la recuperació del bosc de ribera 
autòcton, de prats i antics camps de conreu que havien estat transformats en plantacions de 
pollancres i plàtans.  
 
En el marc del mateix conveni amb l’Obra Social de La Caixa, també han finalitzat els treballs que 
s’havien comentat a la darrera reunió de la comissió, de millora de basses i punts d’aigua d’interès 
pels amfibis que també fan la funció d’abeuradors pel ramat, a Can Bosc (Dosrius).  
 
El Sr. Bombí, també dóna compte dels resultats d’un treball de seguiment de les poblacions de 
rapinyaires realitzat al massís del Montnegre. Explica que en el cas de l’astor, espècie de gran valor 
indicador dels ambients forestals, se ha fet l ’avaluació de l’èxit reproductor, que enguany ha resultat 
superior a la mitjana de Catalunya per aquesta au. També diu que s’han realitzat observacions per 
determinar les interferències ocasionades pels treballs forestals sobre els hàbits de nidificació de 
l’astor i exposa les mesures que es prenen per tal minimitzar-ne l’impacte. 
 
Referent a la prevenció d’incendis forestals, descriu les actuacions en xarxa viària i els treballs 
efectuats per a la creació de nous trams de la franja carenera de protecció. Remarca que s’està 
treballant per aconseguir que el manteniment de les franges de baixa combustibilitat es faci utili tzant 
ramats d’ovelles i cabres, mitjançant acords estables amb pastors. Considera que aquest sistema té 
avantatges, com ara els costos i la continuïtat en el manteniment, en relació a l ’estassada mecànica 
periòdica. Informa que a finals de novembre s’hauran completat els treballs per a la instal·lació d’una 
nova torre de guaita de fusta a Calella.  
 
Pel que fa a la campanya de vigilància d’estiu, que es va tancar el 14 de setembre, enguany s’ha 
desenvolupat de manera molt satisfactòria amb cap foc forestal al Parc del Montnegre i el Corredor i 
una progressiva reducció del nombre d’incidències en relació a anys anteriors. Les quantioses pluges 
dels primers mesos de l’any van venir seguides d’un estiu sec amb alguns episodis amb baixa humitat 
ambiental i molt alt risc de focs forestals.  
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Com a actuació destinada a la conservació del patrimoni històric-arquitectònic, explica que s’està 
instal·lant una barana perimetral al pou de glaç de Can Bosc perquè pugui ser visitat amb seguretat. 
Explica que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació ha fet un informe sobre l 'estat 
del dolmen de la Pedra Arca, que por ser el primer pas per definir una intervenció de rehabilitació i 
millora de l’entorn del megàlit, amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilalba Sasserra i Llinars del 
Vallès. 
 
  Per a l ’any 2010, els principals objectius en conservació que es proposen són els següents: 
 

� Executar actuacions de millora d’hàbitats, recuperació d’espais oberts i restauració del 
paisatge 

� Promoure la conservació i difusió del patrimoni arqueològic 

� Optimitzar el dispositiu de vigilància d'estiu i continuar desenvolupant el Pla Director 
d’Infraestructures de prevenció d’incendis 

� Dur a terme accions per a la rehabilitació i gestió del patrimoni públic  
 

 
Entre les tasques vinculades al programa de foment del desenvolupament i de la part icipació , el 
Sr. Bombí dóna compte de com s’està duent a terme la 14ª edició del programa Viu el Parc, fent 
esment a l ’acte central o Gran Festa del parc que, com és ja tradicional, es va celebrar a l ’entorn del 
Santuari del Corredor. Enguany, unes 950 persones van participar en les diferents activitats 
programades per a aquesta diada. 
 
Explica que s’ha col·laborat en l’edició per part de l’Ajuntament de Vallgorguina d’una col·lecció de 
cromos, bàsicament fotografies antigues del poble, destinada a promoure el petit comerç local. Els 
cromos es recullen gratuïtament en botigues i tallers del poble i també en punts d’informació del parc. 
Mostra als assi stents un àlbum complet i considera que aquesta iniciativa, de la qual ja s’havia 
informat en la darrera reunió de la comissió, ha estat profitosa i ha tingut molt bona acollida. 
 
Relaciona les principals actuacions realitzades en infrastructures, com els treballs de manteniment i 
millora de la xarxa viària. Destaca que durant el mes de setembre s’ha asfaltat un tram de la pista 
principal del Corredor (entre el Forn del Vidre i l ’Àrea d’Esplai).  
 
En relació a la participació del agents socials en la gestió del parc considera que el procés de 
participació que anirà associat a la revisió del Pla Especial (punt 4art de l’ordre del dia) suposarà un 
impuls per a la renovació i millora dels mecanismes de participació de les entitats i els sectors. 
 

Per a l ’any 2010, els principals objectius en foment del desenvolupament i de la participació 
seran els següents: 

 
� Millorar els mecanismes de participació dels agents socials i de les entitats en la gestió del 

parc 

� Desenvolupar programes de foment del desenvolupament socioeconòmic, com El Parc a 
Taula 

� Ampliar el programa escolar Viu el Parc 

� Definir un pla de manteniment de la xarxa viària en coordinació amb altres agents implicats 

� Seguir millorant la senyalització del parc i dels seus principals accessos 
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Referint-se a les activitats que s’e stan duent a terme durant aquest any 2009 dins el programa d’ús 
social , explica que han continuat els treballs de rehabilitació de Can Bosc. Ha finalitzat la 3ª fase del 
projecte (rehabilitació annexos ponent) i s’ha adjudicat la fase 4ª (estructura i coberta del cos central). 
 
Dóna a conèixer l ’imminent inici del projecte d’obres de millora a l ’Àrea d’Esplai del Corredor. Els 
treballs consistiran en la recuperació del prat principal, la transformació dels fogons (que ja han tancat 
definitivament aquest estiu) en unes grades i el tractament de les zones de pas amb més trepig. 
També informa de l’adequació d’un punt d’informació (caseta de fusta) a la cruïlla de les Passadores i 
de la creació d’un aparcament a Can Bosc, en el punt d’inici de l’i tinerari del dolmen de Ca l’Arenes. 
 
Pel que fa a publicacions del parc, fa saber que es vol renovar el format dels fulletons descriptius dels 
itineraris, que des d’ara seran en color. S’està preparant l ’edició en el nou format del recorregut 
senyalitzat del dolmen de Pedra Gentil. També informa que, d’aquí a pocs dies, ja es podrà disposar 
de la memòria de l’any 2008 a la pàgina web del parc.  
 

A l’any 2010, els principals objectius inclosos en el programa d’ús social seran els següents: 
 

� Incorporar millores ambientals, d’accessibilitat i d’adaptació a la normativa en els equipaments 

� Col·laborar amb els ajuntaments en la creació o renovació d’equipaments i serveis d’ús públic 

� Desenvolupar la xarxa bàsica d’itineraris a peu i en bicicleta 

� Millorar la rendibil itat i la qualitat de l’oferta d’activitats de la xarxa d’equipaments 
 

 
Per concloure, el Sr. Bombí, ja dins el programa d'activitats generals , dóna compte dels informes 
preceptius emesos pel parc durant els 10 primers mesos de l’any. Explica que els més nombrosos són 
els relacionats amb assumptes urbanístics, els informes sobre aprofitaments forestals i, cada cop 
més, les autoritzacions per a la realització d’activitats organitzades de caire esportiu, com les marxes 
o les pedalejades populars. 
 

A l’any 2010, els principals objectius del programa d’activitats generals proposats són: 
 

� Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial en col·laboració amb els ajuntaments i 
amb la participació dels agents territorials 

� Posar en marxa el sistema d’informació geogràfica del Xarxa de Parcs (SIGEP) i implantar 
nous instruments per a l’avaluació de la gestió 

� Assajar sistemes d’anàlisi de l’impacte de la gestió (enquesta) 
 
 
El Sr. Espinach ofereix als assistents la possibilitat de fer alguna intervenció o comentari en relació als 
programes de gestió del parc que s’acaben d’exposar. El Sr. Felip Ferrer, de l’Associació Esportiva 
Montnegre, pregunta si l ’itinerari que es vol promoure a la Vallalta es troba dins l’àmbit del parc. El Sr. 
Bombí respon dient que els tres municipis de la vall han mostrat el seu interès en crear un recorregut que, 
per la vora de la riera, serveixi per connectar els tres pobles. Encara que l’itinerari es trobi fora dels límits 
del Pla Especial, el parc està obert a col·laborar en aquesta interessant iniciativa, integrant-la en la xarxa 
bàsica de senders del Montnegre i el Corredor.   
 
El Sr. David Pavón de la Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda pregunta pel possible 
impacte sobre el parc de les obres que s’estan duent a terme en el municipi de Fogars de la Selva per 
a la connexió entre la dessalinitzadora de la Tordera i la planta potabil itzadora del Ter a Cardedeu. El 
Sr. Bombí explica que, tot i que les obres no afectaran l’espai protegit, se n’està fent seguiment. Diu 
també que el projecte contempla mesures per a corregir impactes ambientals i paisatgístics.   
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El Sr. Santi Ferron, tècnic de la Federació Catalana de Caça, es mostra preocupat per l ’efecte sobre les 
poblacions cinegètiques de les tanques perimetrals de finques forestals. El Sr. Bombí l ’informa que la 
nova normativa regularà els tipus de filat i determinarà una sèrie de condicionants per tal de garantir la 
permeabilitat per a la fauna i reduir la fragmentació del territori. Explica, que durant el pla de participació 
aquest pot ser un dels molts aspectes a debatre i que les aportacions del sector cinegètic s’hauran de 
tenir en compte a l ’hora de definir els criteris sobre la implantació de tancaments.   
 
 
Entrant ja en el quart punt de l 'ordre del dia, en el qual es vol donar compte del desenvolupament de 
procés de revisió del Pla Especial, El Sr. Rasche exposa que en els darrers mesos s’e stà treballant 
intensament, al costat dels ajuntaments, en la delimitació del nou àmbit. Explica que és un procés lent 
per les dificultats que comporta trobar elements delimitadors (com ara rieres, camins o corbes de 
nivell) fàcils d’identificar i també perquè cal cercar l ’equilibri entre la voluntat d’aplicar tan 
escrupolosament com sigui possible uns criteris generals homogenis i, alhora, adaptar-se a les 
peculiaritats de cada zona i a les inquietuds dels diferents municipis. Tota manera, creu que en la 
propera reunió del Consell Coordinador -prevista per a primers de desembre- es validarà una proposta 
de nou àmbit que, malgrat pugui ser modificada puntualment, servirà de base per donar el tret de 
sortida al pla de participació en el qual es considera necessari convocar en primer lloc als propietaris 
dels terrenys que hagin de quedar inclosos dins el parc 
 
El Sr. Espinach recorda el marc competencial en què es desenvolupa el procés, en el qual la 
Diputació, que actualment no te competències per endegar plans urbanístics, actua únicament com a 
oficina tècnica encarregada de la redacció del nou pla. Tanmateix, exposa que un dels aspectes que està 
endarrerint la definició dels límits és l’existència en el territori d’urbanitzacions fora d’ordenació situades 
sobre sòl no urbanitzable. Incloure-les dins el parc sense una perspectiva raonable de poder resoldre 
aquest problema a mig termini podria ser un greu error. En aquest sentit s’estan mantenint reunions amb 
urbanisme de la Generalitat per intentar establir possibles vies de solució.    
 
El Sr. Rasche exposa que, atès el paper de lideratge que tindrà la Comissió Consultiva en el procés de 
participació de les entitats i els sectors, es considera necessari revisar les seves normes de 
funcionament. D’una banda per seguir convocant a les reunions a totes les entitats censades (i no 
solament als membres escollits com a representants de cada sector, com es feia abans) i, de l’altra, per 
ampliar el cens a les entitats del cinc nous municipis que s’incorporen al parc amb la revisió. Es preveu 
elevar al proper Consell Coordinador aquesta proposta d’adaptació del model de funcionament de la 
Comissió Consultiva durant el procés de revisió del pla. 
 
A continuació, la Sra. Marta Kucharski de l’empresa Delibera SL procedeix a exposar com s’està 
planificant el Pla de Participació. Mostra als assistents un gràfic on s’i l·lustren els tres nivells de 
participació que contempla el pla: la institucional liderada pel Consell Coordinador; la sectorial (amb 5 
grups de treball per sectors d’afinitat) on la Comissió Consultiva fa el paper d’assemblea general; i la 
participació pública adreçada als ciutadans individuals que vulguin fer aportacions a través de la 
bústia virtual i la pàgina web. 
 
Explica que amb les dades que han proporcionat els 18 ajuntament (13 actuals i 5 que s’incorporen de 
nou) s’han identificat fins ara més de 200 entitats que podrien estar interessades en participar. A la 
propera reunió de la comissió ja es convocarà a totes les entitats seleccionades i s’acabaran de 
concretar els grups de treball temàtics. En principi, per fer les sessions de participació s’està treballant 
amb una proposta d’agrupació de les entitats que contempla 5 grans grups (sector forestal; sector 
agrícola i ramader; entitats científiques, conservacionistes, esportives i recreatives; empreses del 
sector terciari; i veïns i veïnes del parc). Diu que serà un procés flexible i que per a cada sector o grup 
es faran sessions de treball adaptades específicament, tant pel que fa al nombre de reunions com a 
les dinàmiques de participació. A les reunions assambleàries de la comissió es farà la presentació 
dels resultats de les se ssions de treball especifiques.  
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La Sra. Kucharski exposa amb més detall les diferents tipologies d’entitats que estaran convidades a 
participar i, per a cada tipus, explicita alguns exemples concrets i recull algunes aportacions dels 
assistents. Finalment, recorda la pàgina web del Pla de Participació, a la qual es pot accedir a través 
de la web del parc o directament  [http://www.montnegrecorredor-participacio.cat]. En aquest espai s’anirà 
informant puntualment del calendari de reunions, s’hi podran trobar les actes de les reunions i també tota 
la documentació que l’equip redactor vagi elaborant. També s’ha creat una adreça de correu electrònic 
específica per facilitar el contacte i recollir suggeriments i aportacions dels ciutadans. 
 
El Sr. Espinach aclareix que de manera similar a la que el Consell Coordinador farà les funcions de 
plenari en relació a la participació institucional, la Comissió Consultiva farà el paper d’assemblea 
general pel que fa a la participació de les entitats i sectors.  
 
 
Tot seguit, s’obre la roda d’intervencions corresponent al darrer punt de l’ordre del dia. El Sr. Mariano 
Romero, de l’Associació de Propietaris de la Serra de l’Esquirol (Fogars de la Selva) diu que tenen una 
proposta de canvi de les condicions urbanístiques de les seves propietats, a les quals es va aplicar una 
fórmula que, després, no s’ha aplicat a cap altre urbanització. També considera que els propietaris 
d’assentaments fora d’ordenació tenen problemàtiques diferents a la resta de veïns del parc, que haurien 
de ser tractades en un grup de treball diferenciat i específic. 
 
El Sr. Espinach diu, pel que fa a la proposta esmentada, que tant a les sessions de treball sectorials, 
com a les reunions ordinàries o extraordinàries de la comissió, tindran la possibilitat de transmetre les 
seves propostes i aportacions. Pel que fa a fer reunions especifiques de participació amb els 
propietaris de les urbanitzacions il·legals, el Sr. Espinach ho valora com a molt raonable i la Sra. 
Kucharski diu que ja es considerava aquesta possibilitat en la planificació del procés participatiu. 
 
Intervé el Sr. Joan Manel Riera, de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Creu que durant el 
procés seria molt positiu que els participants fossin capaços de mantenir un esperit col·lectiu, posant 
en primer lloc l ’interès general pel damunt de les particularitats i els interesso s merament personals. 
Creu que pot ser interessant i enriquidor que els que passaran a ser nous veïns o propietaris amb 
interesso s dins el nou àmbit ampliat del parc puguin escoltar els punts de vista -els pros i el contres- 
dels que porten vint anys habitant o treballant dins el parc.  
 
El Sr. Espinach exposa que, bé i que el que vol és un projecte renovat, cal avaluar el que ha funcionat 
i el que no ho fet tant per tal de millorar-lo. La Sra. Carme Perxachs, de l’ADF de Vallgorguina, explica 
que al l larg d’aquests anys han canviat molt les percepcions dels propietaris, que s’ha evolucionat i 
que cal explicar-ho a la gent que, de bell nou, s’incorpori al parc. 
 
El Sr. Romero pregunta si es contempla la possibilitat de fer reunions amb la participació conjunta dels 
propietaris i dels ajuntaments. El Sr. Rasche confirma que és així com està previst fer-ho. De fet són 
els ajuntaments els que lideren el procés de revisió i els que convocaran a propietaris i veïns a les 
se ssions de participació. 
 
El Sr. David Pavón, de la Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda, pregunta si els estudis i els 
documents elaborats estaran disponibles a la web i si es vol que l’espai protegit sigui declarat parc 
natural. El Sr. Bombí explica que tots els estudis i documents que es vagin elaborant estaran 
disponibles a la pàgina web i que, en el document aprovat pel Consell Coordinador sobre les directrius 
per a la revisió del pla s’expressava de forma explícita que es volia instar la declaració del Montnegre i 
el Corredor com a parc natural. El Sr. Espinach diu que prèviament es tramitarà l ’aprovació del Pla 
Especial urbanístic i que la declaració com a parc natural pot servir per millorar la imatge i fer les 
funcions de segell de qualitat per a aquest territori. Diu que aquesta visibil itat afegida pot ser util itzada, 
com succeeix al Montseny, per atraure finançament extern. 
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El Sr. Joan Aldrufeu, representant de l’ADF Alt Maresme, suggereix que podria ser interessant fer un 
únic parc amb el Montnegre i el Corredor, la Serralada Litoral i la Serra de Marina. Diu que això 
simplificaria la gestió i evitaria possibles divergències. 
 
Respon el Sr. Espinach dient que la realitat territorial i administrativa és molt complexa. Explica que 
els altres dos parcs e stan gestionats per consorcis i que cadascun d’ells ha seguit el seu propi 
recorregut amb independència dels altres. Considera que hi ha importants diferències ambientals i 
que es bo respectar les especificitats de cada espai. Tota manera explica que es tracta de tres espais 
integrats en la mateixa Xarxa de Parcs, en la qual es treballa coordinadament i amb moltes i diverses 
línies d’actuació compartides. El Sr. Rasche afegeix que una de les funcions del seu càrrec és la 
coordinació dels tres parcs per garantir tractaments similars del territori. 
 
El Sr. Riera considera que ajuntar els tres parcs tindria un efecte homogeneïtzador (efecte turmix) i 
defensa que és interessant mantenir la diversitat. El Sr. Alfaras diu que cal valorar la proximitat de 
l’administració territorial i que, en el cas del Montnegre i el Corredor, està ben dimensionada. 
 
I essent les 19:15 h i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzada la reunió de la 
Comissió Consultiva del parc del Montnegre i el Corredor.  
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ANNEX: Relació d'assistents a la reunió 
Membres   
   

Consell Coordinador Sr. Pere Clarabuch Pellicer Ajuntament de Pineda de Mar 

Diputació de Barcelona Sr. Ramon Espinach Grau Diputació de Barcelona 

 Sr. Quique Rasche Villanov a  Diputació de Barcelona 

 
 
Membres / representants dels sectors   
   

Entitats científiques - Centre Arqueològic de l 'Alt Maresme 

 - Centre de Documentació de Sant Celoni 

Entitats cíviques Sr. Xavier Alfaras Panareda Ass. de Propietaris del Montnegre i el Corredor 

 - AA.VV. de les Masies d'Hortsavinyà 

Entitats conservacionistes - C.A.T.A.M. 

 - C.A.D.M.A. - Naturalistes de Tordera 

Entitats culturals Sr. Jaume Mora Alsina Associació Cultural Vallgorguina 

 
Sra. Montse Cervera Associació d'Intercanvis Culturals 

Entitats educatives Sr. Joan Manel Riera Vidal Societat Catalana d'Educació Ambiental 

Entitats esportives - Grup de Muntanyencs de la Vila 

 - Centre Excursionista de Sant Celoni 

Sector agrícola - Unió de Pagesos 

Sector cinegètic - Societat de Caçadors de Sant Celoni 

 - Societat de Caçadors de Tordera 

Sector forestal - A.D.F. "FORESTEC", de Sant Celoni 

 Sra. Carme Perxachs Pinós Agrupació de Defensa Forestal de Vallgorguina 

 Sr. Josep M. Roqué Consorci Forestal de Catalunya 

Sector turístic - Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme 



 

 
Acta de la reunió de la Comissió Consultiva d el Par c del  Montnegre i el Corredor 

Pineda d e Mar,  18 de novembre de 2009 
 

- 9 - 

 
Altres assistents   
   

 Sra. Mònica Palacín París  Ajuntament de Pineda de Mar 

 Sr. Joan Aldrufeu A.D.F. Alt Maresme 

 Sr. Mariano Romero Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sr. Josep Cuello Associació de Propietaris Serra de l’Esquirol 

 Sr. Felip Ferrer Vergés Associació Esportiva Montnegre 

 Sr. Santi Ferron Ribas Federació Catalana de Caça BCN 

 Sr. Màrius Simon J.A.R.C. (Joves Agricultors i Ramaders de Cat.) 

 Sr. David Pavón Gamero Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda 

 Sr. Jordi Carbonell Societat de Caçadors de Sant Iscle de Vallalta 

 Sr. Josep Hernández Fernandes Societat de Caçadors Hortsavinyà La Batllòria  

 Sr. Obduli Casas  Veïns de Palafolls 

 Sra. Marta Kucharski Delibera S.L. 

 Sr. Antoni Bombí Arnau Diputació de Barcelona 

 
 
 


