
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’ESPORT I INCLUSIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, I LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE 
CATALUNYA PER A POTENCIAR EL PROGRAMA INSERSPORT 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Teresa 
Ma. Fandos i Payà, Diputada delegada d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, facultada per la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i assistida de la Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande, Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018). 
  
 
D’altra part, la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (d’ara en 
endavant UFEC), representada pel Sr. Gerard Esteva Viladecans, en qualitat de 
President, i facultat d’acord amb l’art. 26 dels Estatuts de la UFEC, càrrec que 
manifesta vigent i suficient a aquests efectes.  
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 

 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El món de l’esport, i molt especialment els ens locals, han mostrat sovint el seu 

esperit solidari envers els col·lectius més vulnerables de la ciutadania, 
col·laborant en projectes que tenen per objectiu el foment de la pràctica 
esportiva i altres activitats de lleure com a via de desenvolupament personal i 
d’integració social. 
 

II. El Pla d’actuació del mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona preveu 
sis grans objectius estratègics, que es despleguen coordinadament amb altres 
plans transversals de la Diputació. Dins d’aquests objectius estratègics s’inclou 
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“promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés”, 
que conté, entre d’altres, com a línia d’actuació en l’àmbit d’esports: 
“dinamització de l’esport per a tothom incidint en el vessant saludable, 
integrador, educador i recreatiu”. Per desenvolupar l’esmentada línia 
d’actuació, des de la Gerència de Serveis d’Esports s’ha dissenyat una acció 
específica per recolzar el caràcter solidari i inclusiu de l’esport: “Establir 
convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, dins el marc de la 
Responsabilitat Social Corporativa”. 

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat de 
col·laborar amb organitzacions no lucratives amb la finalitat comuna de 
promoure la millora de la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió 
social mitjançant el foment de la pràctica esportiva inclusiva a la demarcació de 
Barcelona. Més concretament, pretén, a través de la Gerència de Serveis 
d’Esports, facilitar i impulsar la inserció laboral dels joves a través de la 
formació i la pràctica esportiva.  
 

III. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és una entitat esportiva 
privada representativa del conjunt de les federacions esportives legalment 
constituïdes a Catalunya i inscrites al Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. És una entitat associativa sense finalitat lucrativa, 
d’interès públic i social. 
 

IV. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha endegat l’Àrea d’Acció 
Social, establint la missió, visió i valors d’aquesta, així com el pla estratègic que 
marcarà les seves línies d’actuació. Actualment, aquesta àrea treballa en dos 
projectes, la recuperació psicofísica de les persones refugiades i el programa 
INSERsport que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones 
joves en risc d’exclusió social. 
 

V. Més concretament, el programa INSERsport permetrà a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya treballar amb joves en risc d’exclusió social en la seva 
millora psicofísica, educativa, d’integració i d’inserció laboral, doncs s’incideix 
sobre la formació esportiva, la inserció laboral, la paritat els hàbits saludables i 
la inclusió de persones amb discapacitat.  
 
En aquest projecte, l’esport serveix com a instrument d’inserció per a les 
persones especialment vulnerables i en situació de perill social. De fet, els 
joves aprenen un esport, obtenen un certificat federatiu que els permet treballar 
de monitors/res i/o d’àrbitres i, a més, són contractats en una primera feina que 
tingui congruència amb allò per al que, prèviament, han estat formats. Es tracta 
de l’únic programa a Europa que treballa amb la inserció laboral esportiva de 
joves en risc d’exclusió social.  
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Amb més concreció, els municipis implicats per acollir les activitats o per 
derivar joves al projecte són: Badalona, Barcelona, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, El Masnou, Montgat, La Roca del Vallés, L’Hospitalet de Llobregat, 
Sabadell, Sant Adrià de Besós, Sant Celoni i Terrassa. 
 

VI. Potenciar la inserció laboral entres els nois i noies de la demarcació a través 
d’un programa d’aprenentatge, formació, pràctica esportiva i introducció al 
mercat laboral esportiu té un valor social afegit que impacta directament sobre 
el territori, fomenta la igualtat d’oportunitats entre joves i la cohesió social. 
Aquest impacte positiu potencia la conveniència de la col·laboració per part de 
la Diputació de Barcelona. 
 

VII. Ambdues institucions, per aquesta raó, consideren d’interès comú col·laborar, i 
atès que la convergència d’interessos ho justifica, es considera adient establir 
la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, per tal de donar suport al programa INSERsport amb 
l’objecte de que joves en situació de risc d’exclusió de la província de 
Barcelona puguin formar-se i reorientar-se, amb l’esport com a fil conductor, 
cap al mercat laboral.  
 

VIII. La fórmula jurídica adient per regular les obligacions de les parts és el conveni, 
el qual resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, d’acord amb el que estableix l’article 4. 
 

IX. Per Decret de l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de data 26  
de setembre de 2018, s’aprovà la minuta del present conveni i s’autoritzà la 
seva formalització. 

 
Per tot l’exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents 
 
 

P A C T E S 
 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració en matèria d’esport i inclusió 
entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports) i la UFEC, per 
potenciar el programa INSERsport consistent en la formació i inserció laboral, a través 
de l’esport, de joves en risc d’exclusió social de la província de Barcelona. 
 
Els concrets objectius del present conveni de col·laboració són: 
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• Promocionar l’esport inclusiu a la demarcació. 
• Aproximar la pràctica d’activitat física inclusiva a joves de la demarcació. 
• Incrementar la visualització de l’esport com a eina d’inclusió social. 
• Dissenyar línies de treball sobre esport i inclusió ajustades a les 
necessitats dels col·lectius de persones en risc d’exclusió social.  
• Formar i reorientar a joves en risc d’exclusió de la demarcació cap al 
mercat laboral. 

 
Segon.- Actuacions objecte de conveni. 
 
El programa INSERsport té com a finalitat que joves amb risc d’exclusió social puguin 
aprendre un esport, obtinguin un certificat federatiu que els hi permeti treballar com a 
monitors o àrbitres i, també, que siguin contractats laboralment. El projecte es realitza 
en dos blocs: primer, una formació específica i unes pràctiques per obtenir la 
corresponent certificació i/o titulació; i una altra part en la que s’insereix laboralment 
als participants en l’especialitat per la qual han estat formats. 
 
Està prevista la participació d’uns 200 joves de la demarcació de Barcelona; i es 
reservarà entre un 5% i 10% de les places per a joves amb discapacitat i, també, per a 
joves en processos de desintoxicació beneficiaris del servei del centre SPOTT. De fet, 
participen joves de 16 a 25 anys amb i sense estudis finalitzats de l’ESO, sense 
experiència laboral o en situació de vulnerabilitat social. 
 
El projecte està dividit en dos blocs de quatre fases cadascun. El primer bloc comença 
al febrer i acaba al juny, i el segon comença al setembre i acaba al novembre. Cada 
bloc està format de quatre fases:  
 

• Primera fase: formació dels joves (depenent de cada esport representa 
entre 60 i 150 hores de formació);  

• Segona fase: pràctiques professionals (entre 40 i 80 hores segons 
l’esport);  

• Tercera fase: contractació laboral (aquells participants que hagin superat 
les fases anteriors seran objecte de contractació laboral temporal); i,  

• Quarta fase: avaluació del projecte (entre les entitats que participen i els 
participants). 

 
En el programa hi participen les següents federacions esportives: Automobilisme, 
Futbol, Beisbol i Softbol, Rem, Escacs, Handbol, Esgrima, Bàsquet, Vòlei, Tennis, 
Tennis Taula, Lluita, Pentatló Modern, Acell, Discapacitats Físics i Paralítics Cerebrals.  
 
El programa es desenvolupa a les seus i instal·lacions de les federacions, escoles i 
centres de diferents municipis. 
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Els municipis implicats per acollir les activitats o per derivar joves al projecte són: 
Badalona, Barcelona, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Masnou, Montgat, La Roca del 
Vallés, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Adrià de Besós, Sant Celoni i 
Terrassa. 

Aquest projecte es durà a terme en el període comprés entre l’1 de febrer de 2018 i 30 
novembre de 2018.  
 
Tercer.- Cost total del projecte.  
 
El projecte té un cost totalvuitanta-vuit mil vuit-cents quaranta-set euros (88.847,00 €). 
Es finançarà, en part, amb aportacions de la Diputació de Barcelona per import de 
quaranta mil euros (40.000,00 ), i la resta, quaranta-vuit mil vuit-cents quaranta-set 
euros (48.847,00 €), serà de càrrec de la UFEC mitjançant aportacions rebudes 
d’altres administracions, entitats privades i/o pròpies per a la mateixa finalitat. 

El cost total del projecte inclou les despeses de personal, material, desplaçaments, 
publicitat i formacions esportives. 
 
Quart.- Compromisos de les parts 
 
Per part de la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports)  

 
• Fer accions de difusió del programa INSERsport als ens locals de la 
província i facilitar la coordinació entre els serveis socials municipals i 
l’entitat que desenvolupa el programa.  
• Convocar als representants de la UFEC a la “Taula de treball per a 
l’esport i la inclusió social” promoguda per la Diputació de Barcelona per tal 
de validar i orientar la línia de treball de la institució en matèria d’esport i 
inclusió.  
• Participar en el disseny de les activitats incloses en el projecte. 
• Impartir formació i assessorament en drogodependències i consum en 
joves als monitors del programa INSERsport a través del centre SPOTT. 
• Estudiar, a través del centre SPOTT, la situació dels joves amb els que 
s’està treballant per tal d’avaluar la idoneïtat de la seva inclusió al 
programa INSERsport i derivar a aquells que consideri més idonis.   
• Fer el seguiment del desenvolupament del programa a través dels 
serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, en funció del calendari 
establert, amb la finalitat de garantir el compliment dels objectius en els 
terminis fixats. 
• Col·laborar en la realització de les activitats objecte del present conveni 
mitjançant l’aportació dels seus coneixements, experiència i documentació 
de que disposi i resulti d’interès. 
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• Garantir la presència de la UFEC en aquells esdeveniments esportius 
que organitzi o sigui present la Diputació de Barcelona, que les parts 
considerin oportuns. 
• Informar, assessorar i, si s’escau, derivar al personal tècnic dels serveis 
municipals que sol·licitin informació sobre el projecte. 
• Assumir part del finançament del projecte efectuant una aportació 
econòmica de quaranta mil euros (40.000,00 €), per tal que sigui destinada 
a despeses derivades de l’objecte del conveni, sempre i quan es considerin 
adients i necessàries per a l’acompliment dels objectius fixats, prèvia 
conformitat tècnica.   

 
Per part de la UFEC: 


• Implementar les activitats del present conveni. 
• Aportar els recursos tècnics i materials necessaris per a la consecució 
dels objectius del programa. 
• Lliurar la planificació amb les activitats que es duran a terme i on 
expressament constin les entitats amb les quals es col·laborarà. 
• Elaborar i lliurar a la Diputació de Barcelona una memòria tècnica i 
econòmica (que inclogui la relació detallada de les despeses generades i 
dels ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions). 
• Participar en les jornades, conferències, seminaris i espais de treball 
que organitzi la Diputació de Barcelona sobre inclusió social a través de 
l’esport. 
• Reservar, com a mínim, un 5% de les places per a joves amb 
discapacitat. 
• Fer constar el logotip de la Diputació de Barcelona en les activitats de 
difusió que es derivin de la promoció de les activitats del projecte. 
• Derivar cap al centre SPOTT aquells joves que, residents fora de la 
ciutat de Barcelona, puguin ser susceptibles d’atenció als seus centres 
d’assistència.  
• Convidar a la Diputada delegada d’Esports a la presentació dels actes i 
esdeveniments que dugui a terme la UFEC en relació a aquest projecte 
amb antelació suficient. 
• Assumir, amb càrrec a d’altres administracions, entitats privades i/o 
recursos propis, la part del finançament del projecte per un import de 
quaranta-vuit mil vuit-cents quaranta-set euros (48.847,00 €), per 
col·laborar en les activitats objecte d’aquest conveni.  
• Lliurar la declaració responsable de que disposa de les certificacions 
legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el 
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i la indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna 
persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració 
responsable. 
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• Obtenir l’autorització dels participants o dels seus representants legals, 
per a la captació d’imatges, i per a la seva cessió a la Diputació de 
Barcelona per a la seva difusió, publicació o comunicació per qualsevol 
mitjà, incloses les xarxes socials. En cas de manca d’autorització, 
s’eximeix a la Diputació de Barcelona de qualsevol tipus de responsabilitat. 
• Participar a la “Taula de treball per a l’esport i la inclusió” promoguda 
per la Diputació de Barcelona per assessorar sobre la línia de treball de la 
institució en matèria d’esport i inclusió.  

 
Cinquè.- Acreditació de les actuacions 
 
Acreditació econòmica: La UFEC haurà d’acreditar l’adequada aplicació dels fons 
econòmics a la consecució dels objectius previstos en el present conveni, mitjançant la 
presentació a la Gerència de Serveis d’Esports d’una relació detallada de les despeses 
generades i dels ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions signada 
pel representant legal de l’entitat. Aquesta relació haurà de ser lliurada, com a màxim, 
el 3 de desembre de 2018 fent servir el model normalitzat facilitat per la Gerència de 
Serveis d’Esports, i serà revisada i objecte de conformitat per part de la Diputació de 
Barcelona. 

Acreditació tècnica: Caldrà lliurar a la Gerència de Serveis d’Esports una memòria de 
l’activitat on constin, com a mínim, les següents dades: 

• Nombre, procedència, edat, sexe, situació de risc del participants, etc. 
• Grau d’assoliment dels objectius del programa, percentatge d’alumnes 

que superen el programa i, de ser el cas, causes de la no superació. 
• Federacions esportives, clubs i municipis participants. 
• Seus de les activitats de formació, de pràctiques i de desenvolupament 

dels contractes laborals. 
• Continguts dels diferents programes formatius. 
• Recull fotogràfic de les activitats i dels actes protocol·laris en els que 

estigui present la imatge de la Diputació de Barcelona. 
• Resultats i valoració del projecte. 

 
Aquesta memòria haurà de ser lliurada en els mateixos terminis que la relació de 
despeses i d’ingressos, i serà revisada i objecte de conformitat per part de la Diputació 
de Barcelona. 

 
Sisè.- Pagament  
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es farà efectiva, prèvia 
presentació dels informes d’acreditació a que fa referència el pacte anterior, així com 
d’un informe emès per la Comissió de Seguiment o un informe tècnic de la Gerència 
dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona amb la conformitat de l’altra part i 
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pel qual es verifiqui que s’ha donat compliment als objectius de col·laboració previstos 
i a l’adequada aplicació dels fons econòmics.  
 
Setè.- Publicitat, imatge corporativa i difusió de la col·laboració entre les parts  
 
En la difusió i publicitat de les accions i/o materials, es destacarà la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, s’utilitzarà la seva imatge corporativa i es complementarà amb 
la imatge corporativa de la UFEC (esmentant “en conveni amb”) en la publicitat de les 
jornades, col·loquis, materials, documents, carpetes,... i la resta d’actuacions 
possibles. 

Caldrà fer esment a la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació generada per l’activitat conveniada, en particular en els cartells, 
fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així 
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que 
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del 
logotip de la Diputació de Barcelona. 

En els actes de presentació dels projectes, documents finals o en els actes que 
conjuntament s’organitzin, s’assegurarà la presència institucional de les dues entitats. 

Vuitè.- Comissió de Seguiment 
 
Per tal d’assolir una col·laboració que doni compliment als interessos de les parts, així 
com per al desenvolupament, aplicació, seguiment, vigilància i control d’aquest 
conveni, es constituirà una Comissió de seguiment paritària integrada, com a mínim, 
per un representant de cadascuna de les entitats signatàries. Concretament, hi 
formaran part: 

• Per part de la Diputació de Barcelona, es designa a el/la cap de l’Oficina 
d’Activitats Esportives de la Gerència de Serveis d’Esports, o persona 
en qui delegui. 

• Per part de la UFEC, es designa al/la responsable de l’Àrea d’acció 
social de la UFEC, o persona en qui delegui.  
 

La Comissió mantindrà, com a mínim, una reunió, i, a més a més, sempre que ho 
sol·licitin les parts, durant el període de vigència del present conveni. 

Són funcions d’aquesta Comissió: 

 
• Seguiment i avaluació de les actuacions objecte del conveni i de la 

metodologia utilitzada. 
• Si s’escau, emetre informe per verificar l’adequada aplicació dels fons 

econòmics a la consecució dels objectius previstos en el present 
conveni en cadascuna de les anualitats corresponents.  
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• Avaluar els resultats. 
 
Novè.- Vigència 

 
La vigència del present conveni comprendrà des d’1 de febrer de 2018 fins el 3 de 
desembre de 2018. 
 
Desè.- Causes d’extinció i resolució del conveni. 
 
El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. En concret, són causes de resolució: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat 

la pròrroga del mateix. 
b) L'acord unànime de tots els signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part 

d'algun dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part 
incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini 
amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplits. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres 
parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís 
l'incompliment, la part que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries 
la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. 
La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la 
indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni 

o en altres lleis. 
 

Onzè.- Modificació del Conveni 
 
Aquest Conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en 
relació amb la matèria aquí continguda. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estan aquestes degudament autoritzades per fer-ho. 
 
No es consideraran modificacions del règim previst en aquest conveni les variacions 
produïdes com a conseqüència del pas del temps, les de caire formal i les de 
naturalesa normativa, de manera que s’entendran com a actualitzacions i serà 
d’aplicació la que la substitueixi, no essent necessària la formalització d’un nou 
conveni; llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que així ho exigissin. 

Pàgina 9
Codi Segur de Verificació (CSV): f7705c6d4b4baf8cc83f   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de lʼoriginal electrònic.



 

 

 
 
Dotzè.- Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon exclusivament a 
l’ens executor material de les actuacions. 
 
Tretzè.- Protecció de dades.  
 
Les parts del present conveni es reconeixen mútuament com a Responsables del 
tractament de les dades personals del seu àmbit territorial que puguin ser tractades en 
el decurs del present conveni, sent responsables de garantir els drets i obligacions 
fitxades a la normativa de protecció de dades vigent, com per exemple, l’obligació 
d’informar o l’exercici de drets ARCO. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
Catorzè.-  Protecció jurídica dels menors 
 
Als efectes establerts per l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica 
del Menor, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, quan les activitats a desenvolupar en virtut 
d’aquest conveni impliquin contacte habitual amb menors d’edat, les parts signatàries 
hauran de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que participin en la realització de les dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals. 
 
Quinzè.- Marc jurídic del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre convenis de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Setzè.- Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que 
siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts. 
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Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que 
puguin suscitar-se, derivats de l’aplicació d’aquest conveni, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen, signen el present conveni. 

36580061X 
GERARD 
ESTEVA  

Firmado 
digitalmente por 
36580061X 
GERARD ESTEVA 

Fecha: 2018.10.02 
17:59:27 +02'00'
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