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1. MODEL COMPTABLE I ADMINISTRATIU DE CONTROL INTERN 

 

1.1.  Model comptable aplicat 

 

D’acord al previst a l’art.21 dels seus Estatuts (aprovats amb data 3 de març de 2020), el 

Consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de 

l'Administració pública d'adscripció (a partir de la data d’aprovació, l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú), amb subjecció a les normes aplicables en matèria d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

El règim de comptabilitat vigent del consorci és el previst en la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes 

anuals de l’exercici 2020 han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 

de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, 

així com el què preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració 

Local. 

Fins que no s’han aprovat els nous estatuts el 3 de març de 2020, la comptabilitat 

s’executava de conformitat amb allò que estableix l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de Juny, 

del titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, pel la qual 

s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) i 

subsidiàriament amb Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1.814/2007, 

de 16 de novembre. 

Així mateix, i en relació al tractament comptable de les subvencions, donacions i llegats 

rebuts, l’Entitat considera d’aplicació allò que disposa l’Ordre EHA 733/2010, de 25 de 

març, mitjançant la qual s’aproven determinats aspectes comptables d’empreses 

públiques que operen en determinades circumstàncies. 

Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat preparats d’acord amb la normativa 

anterior, i obtinguts dels registres comptables del consorci i es presenten amb l’objectiu de 

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les 

operacions, dels canvis en el patrimoni net, i de l’execució del pressupost realitzats en 

cada exercici. 

 

1.2.  Despeses repercutibles 

 

D’acord amb el que s’esmenta en el punt anterior, el marc d’informació comptable aplicat 

per l’Entitat l’estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
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Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com el què preveu el Pla General 

de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local.. 

Així mateix, el consorci segueix tenint en compte per a l’enregistrament de les seves 

operacions el manual de comptabilitat per a consorcis urbanístics aprovat per l’Institut 

Català del Sòl en el seu dia. Amb caràcter general, en el mateix es preveu que per tal 

d’assolir la correlació entre les aportacions efectuades i els drets sobre els actius 

resultants, les despeses són enregistrades inicialment en el compte de pèrdues i guanys 

atenent a la seva naturalesa. Posteriorment, i coincidint amb el tancament comptable de 

l’exercici, aquelles despeses imputades a l’àmbit d’actuació del Consorci són ajustades a 

comptes d’actiu immobilitzat. 

Des de la seva constitució fins a l’exercici 2016, el Consorci va procedir a l’activació de les 

despeses incorregudes fins el moment considerant que en tots els casos seran 

repercutibles a la comunitat reparcel·la tòria. A 31 de desembre de 2017, ateses les 

recomanacions efectuades pels auditors en relació a la consideració de despeses 

repercutibles a una part d’aquelles despeses registrades a l’epígraf “Immobilitzacions en 

curs: costos d’urbanització en curs”, la Comissió Executiva del Consorci va encarregar 

l’elaboració d’un informe jurídic i econòmic-financer sobre el tractament comptable de les 

despeses de gestió del Consorci i els seus efectes davant el canvi d’adscripció de l’Entitat. 

Com a conseqüència de les conclusions incloses en el mateix, l’Entitat va traslladar a 

comptes de despesa de l’exercici despeses incorregudes en exercicis anteriors que, per 

diferents motius, actualment no tenien la consideració de despesa repercutible en els 

futurs projectes de reparcel·lació que es formulin en el desenvolupament de l’àmbit. 

L’import de l’ajust realitzat en l’exercici 2017 va ser de 1,54 milions d’euros i explica la 

disminució del Patrimoni Net del Consorci que es va produir. 

Per als exercicis 2018, 2019 i 2020, atès que l’activitat del Consorci ha continuat durant 

aquest període, s’ha procedit per part del Consorci a l’actualització de l’esmentat informe, 

seguint el mateix criteri i metodologia per tal de diferenciar els treballs i el seu cost, que 

poden ser repercutits o no. 

Tal com exposa el propi informe d’actualització, signat amb data 28 d’abril de 2021, el 

Consorci ha continuat la seva activitat en l’ exercici 2020, període en el que les tasques 

desenvolupades més rellevants han estat el suport a l’impuls de la MPPGOU (Modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbanístic) en tràmit i la reforma dels seus propis 

estatuts. 

Les tasques de suport al planejament dutes a terme, abans exposades, formen part dels 

costos repercutibles en quotes d’urbanització, de conformitat amb el previst a l’art. 120 

del TRLUC (Text Refós de la Llei d’Urbanisme). No obstant, l’entitat, per raons de 

prudència, creu més adequat esperar a veure quines són finalment despeses repercutibles 

a disposar de l’aprovació definitiva de la MPPGOU, per seguir el fil del procés urbanístic. 
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Per tant, no s’ha activat durant l’exercici 2020 cap despesa, seguint l’esmentat principi de 

prudència, amb el qual estem d’acord. 

2. REVISIÓ DEL COMPLIMENT DE LEGALITAT 

 

Els principals aspectes continguts en la revisió del compliment de la legalitat es detallen a 

continuació. 

2.1. Aplicació de la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 

 

La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 119 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del 

Règim Jurídic del Sector Públic establien determinades obligacions relatives al règim 

jurídic dels consorcis, essent les principals les següents: 

- Els estatus del consorci han de determinar l’Administració Pública a què està adscrit, així 

com el seu règim orgànic, funcional i financer. 

- Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i control de 

l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al que 

preveu la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

- El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament 

d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim 

jurídic és el de l’Administració Pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas 

poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents. 

Així mateix, la Llei estableix que l’esmentada adaptació ha de ser efectiva en el termini 

d’un any des de la seva entrada en vigor, que finalitzava el 31 de desembre de 2014. En 

aquest sentit consten emesos per part dels serveis jurídics del Consorci, de l’ajuntament i 

del Departament de Governació de la Generalitat, diversos informes jurídics sobre 

l’administració d’adscripció. 

En data 22 de març de 2017, el Consell General del Consorci va aprovar la modificació dels 

Estatuts per tal d'adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 

local, i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa, i que a hores d'ara estan contingudes a la Llei 

40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Finalment, en data 3 de març de 2020 s’han aprovat els nous estatuts del Consorci 

(mitjançant ACORD GOV/42/2020), que preveu les adaptacions requerides per la Llei, 

l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (en article 3.3 dels 

Estatuts), així com altres canvis proposats pels ens consorciats. 
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2.2. Contractació  

a) Àmbit subjectiu de la Llei 

 

El consorci es va constituir el 25 d’Octubre de 2007, amb l’autorització del Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 22 de maig de 2007, i l’acord del Ple de l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, inicialment de data 5 de març de 2007, i definitivament de data 18 de 

Juliol de 2007. 

Està constituït, per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i per l’Institut Català del Sòl 

(INCASÒL), i a data d’avui està adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (d’acord als 

nous Estatuts aprovats el 3 de març de 2020). 

El Consorci es regeix pels seus estatuts, és una entitat de dret públic, de caràcter 

associatiu, amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, té caràcter 

voluntari i una durada condicionada al compliment de les seves finalitats, i es regeix per 

aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern, per al cas que s'aprovi, per la legislació 

urbanística i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables. 

L’objecte del Consorci és la formulació de planejament derivat, la gestió i la urbanització, 

com a Administració actuant, del sector anomenat Eixample Nord, del Pla general 

d'ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, o dels diferents sectors que resultin de la seva 

divisió. Per tant, està creat per a satisfer necessitats d’interès general i la seva activitat 

individual o col·lectiu. 

L’activitat del Consorci està finançada per aportacions de l’Institut Català del Sòl. 

D’acord a l’article 5.2.b dels estatuts vigents, el Consorci té capacitat jurídica suficient per 

assolir els seus objectius i, en conseqüència, pot dur a terme la contractació, d'acord amb 

el que disposa l'ordenament jurídic vigent, sotmès a la legislació de contractes de les 

administracions públiques, en els supòsits i de la manera que hi sigui aplicable en cada 

moment. 

En conseqüència i als efectes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

l’entitat és considerada administració pública i poder adjudicador atès que compleix amb 

els requisits esmentats en l’article 3 de l’esmentada normativa, i per tant, l’hi és 

d’aplicació íntegre la llei. 

En sessió del Consell General de data 23 de juliol de 2018, i a petició de la Comissió 

Executiva, es va acordar delegar en la Comissió Executiva del Consorci la competència, 

com a òrgan de contractació, per impulsar, dur a terme i perfeccionar els contracte de 

subministrament i serveis que es puguin adjudicar per procediment obert simplificat 

previst a l’art.159.6 i pel procediment menor previst a l’art.118 de la llei 9/2017 de 8 de 
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novembre de Contractes del Sector Públic. Anteriorment, en referència a contractes 

menors, la gerència juntament amb la Comissió Executiva tenia la competència per a 

poder realitzar-los, però atès que la gerència és vacant des de febre de 2016, era 

convenient delegar la competència a la Comissió Executiva. 

b) Anàlisi estadística dels contractes adjudicats i/o renovats l’exercici 2020 

 
D’acord amb la informació facilitada pel Consorci, les adjudicacions efectuades durant 

l’exercici 2020 es mostren a continuació:  

- Contractes adjudicats durant l’exercici 2020 

 

 
 

De la revisió dels expedients efectuada no se’n desprenen incidències.  

De tota manera, és recomanable que tot i tractar-se d’un contracte menor, disposar 

d’almenys tres pressupostos (només se’n ha demanat un). Veure Instrucción 1/2019, 

de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de 

novembre,  de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

(OIReScon), on es detalla més extensament aquesta temàtica i s’exposa el següent: 

 

 

c) Anàlisi del possible fraccionament de contractes 
 

A l’objecte de verificar que no s’hagués de licitar algun contracte mitjançant l’aplicació del 

procediment de contractació corresponent previst en la Llei de Contractes, s’ha obtingut 

el volum d’operacions, a partir de “l’haver acumulat” dels creditors, i s’ha verificat que en 

cap cas l’import és superior al límit a partir del qual s’ha de licitar (15.000 euros). 

Data

Número de sessió 

Comissió executiva Concurs Adjudicatari Número anys

Import total (IVA 

exclòs) Tipus contracte

9/4/2020 53

Pres tació de s ervei  de renovació 

dels  dominis  d'internet del  

Cons orci

Adventwo 2013, 

SL 1 495,00 € Menor
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De la revisió efectuada s’observa que no hi ha cap creditor amb un haver acumulat 

superior a 15.000 euros (límit actual segons la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes 

del Sector Públic) i sobre el qual no s’hagi aplicat la normativa actual de contractació.  

En conseqüència, es pot concloure que de la revisió d’aquest punt, no s’ha detectat cap 

incidència. 

 

2.3 Personal 

a) Personal i organització 
 

L’article 20 dels nous estatuts del Consorci detalla que, d'acord amb la legislació aplicable 

en matèria de procediment i organització de l'Administració pública, el personal del 

Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació de 

llocs de treball de les administracions consorciades, sense perjudici del ja existent abans 

de l'entrada en vigor de la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, que continuï ocupant un lloc de treball. 

En l’actualitat, el personal està format per dues persones: 

• Advocat 

• Administrativa 

Tot i que l’article 19 dels nous estatuts parlen de la figura del gerent, des de febrer de 

l’any 2016 no n’hi ha.  

El personal del Consorci no està formalment adscrit a cap conveni col·lectiu. Les 

retribucions de cada treballador estan previstes i aprovades amb el pressupost de 

l’exercici i s’ajusten als contractes laborals existents signats amb els treballadors, 

designats per concurs públic de selecció de personal.  

D’acord amb el que s’ha comentat en el punt 2.1 anterior, l’article 20 dels nous estatuts 

estableix el següent: 

“Article 20. Règim personal 

20.1 D’acord amb la legislació aplicable en matèria de procediment i organització de 

l’Administració pública, el personal del Consorci podrà ser funcionari o laboral 

procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 

consorciades, sense perjudici del ja existent abans de l’entrada en vigor de la disposició 

addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que continuï ocupant un lloc de 

treball. 

20.2 El règim jurídic del personal del Consorci serà el de l’Administració Pública 

d’adscripció, i les retribucions del nou personal que s’hi adscrigui en cap cas podran 

superar les establertes per a llocs de treball equivalents en l’Administració d’adscripció. 
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Aquest personal quedarà en la situació administrativa que correspongui a la seva 

situació específica. 

20.3 Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb el personal procedent de 

les Administracions participants en el Consorci, en atenció a les singularitats de les 

funcions a desenvolupar, l’Administració pública d’adscripció podrà autoritzar la 

contractació directa de personal per part del Consorci per l’exercici d’aquestes 

funcions.” 

Finalment, al aprovar-se l’adscripció del Consorci a l’Ajuntament i l’esmentada 

modificació dels Estatuts en data 3 de març de 2020, tal com s’esmenta anteriorment, a 

partir d’aquest moment s’haurà de comprovar el compliment de l’article per a nou 

personal (en l’exercici 2020 no hi ha hagut cap incorporació de personal nou). 

b) Mesures en matèria de personal adoptades pel consorci 
 

El Consorci ha vingut aplicant en els últims exercicis les mesures en matèria de personal 

adoptades anualment en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. A partir 

de la data d’aprovació dels nous estatuts (3 de març de 2020), les mesures a aplicar són 

les aplicables al personal de l’Administració Pública d’adscripció, en aquest cas, 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En relació al seu compliment, i per l’exercici 2020, 

s’han dut a termes les següents comprovacions: 

b.1) Evolució de la massa salarial 

La despesa de personal en l’exercici 2020 ha estat de 125.511,56 € i el l’exercici 2019 de 

121.827,15 €, per tant, s’ha produït un augment global de la despesa per valor de 

3.684,41 € (6,97%).  

 

S’ha realitzat una anàlisis de la massa salarial de l’exercici 2020 respecte l’exercici 2019, 

que inclou una sèrie d’augments que fan que la variació hagi estat l’esmentada al paràgraf 

anterior. 

b.1.1) Per Decret Llei 3/2020, d’ 11 de febrer, del Govern de la Generalitat d Catalunya es 

va acordar, pel personal del sector públic vinculat a la Generalitat, l’increment retributiu 

corresponent a l’exercici 2020, essent 2,00% de gener a desembre. L’esmentat Decret Llei, 

és la transposició a nivell autonòmica del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 

2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 

públic. 

2020 2019 Variació Variació (%)

125.511,56 € 121.827,15 € 3.684,41 € 3,02%
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Addicionalment, a través de l’esmentat Decret Llei, i amb efectes de l'1 de juliol de 2020, 

les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 s'incrementen, en funció del Producte 

Interior Brut (PIB) a preus constants de 2019, en els percentatges següents: 

• Increment del 1%: PIB igual o superior a 2,5%. 

• Increment del 0,80%: PIB igual a 2,4%. 

• Increment del 0,60%: PIB igual a 2,3%. 

• Increment del 0,40%: PIB igual a 2,2%. 

• Increment del 0,20%: PIB igual a 2,1%. 

b.1.2) Recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013: 

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de 

percebre de forma efectiva durant l'exercici 2013 la quantia equivalent a l'import d'una 

paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, han percebut 

el 60% de l'import que es va deixar de percebre en aplicació d'aquesta mesura de 

reducció retributiva. 

Aquest abonament es va realitzar en una sola vegada, durant l'any 2020 i en concepte de 

recuperació dels imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació de l'Acord 

GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de 

les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013 i l'Acord GOV/20/2013, de 26 

de febrer, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses del 

personal al servei de l'Administració de justícia, per a l'exercici pressupostari 2013.D'altra 

banda, també es permet que s'autoritzi un increment addicional del 0,30% de la massa 

salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 

productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 

equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de 

pensions. 

Per altra banda, en línia amb els paràgrafs anteriors, en l’exercici 2020 es va estimar, per 

part de la Comissió Executiva, la petició formulada pel senyor Francesc Sutrias i Grau, 

antic gerent del Consorci, i d’acord al què disposava el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, 

procedir al pagament de l’import de 3.777,99 € en concepte de retorn del 60% de la paga 

extra o quantitat equivalent deixada de percebre el desembre de 2013. 

Per tant, i d’acord amb les comprovacions efectuades, el consorci ha complert amb 

l’establert a la normativa vigent. 

 

c) Pla de pensions 

El consorci no està acollit a cap pla d’aportacions ni ha fet cap aportació a cap pla durant 

l’exercici 2020 ni anteriors. 
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d) Hores extres 
 

El personal del Consorci no ha realitzat hores extraordinàries durant l’exercici 2020, ni ha 

estat retribuït per aquest concepte. 

 

2.4 Compliment de la normativa fiscal i tributària 

 

a) Impost sobre societats 
 

El Consorci és subjecte passiu de l’Impost sobre Societats, si bé té la consideració 

d’entitat parcialment exempta pel que fa a l’activitat d’execució urbanística que 

constitueix el seu objecte, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei de l’Impost. 

L’exempció, no obstant, no abasta els increments de patrimoni generats per l’alienació 

de terrenys propietat del Consorci a excepció dels guants patrimonials que es posin de 

manifest com a conseqüència de la transmissió de solars adquirits mitjançant cessió 

obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge sobre l’aprofitament urbanístic de 

l’àmbit d’actuació, previst a la legislació vigent.  

 

En aquest casos però, l’apartat 2 de l’article 34 del Text Refós de la Llei sobre Impost 

sobre Societats estableix una bonificació del 99% de la part de la quota íntegra que 

correspongui a rendes derivades de la prestació dels serveis compresos en l’apartat 2 

de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, 

de competències de les entitats locals territorials. 

 

Respecte als procediments d’auditoria aplicats, s’ha procedit a la revisió de l’última 

liquidació presentada corresponent a l’exercici 2019. Les dades que inclouen són 

coincidents amb els comptes anuals auditats de l’exercici en qüestió. 

 

b) Impost sobre el Valor Afegit 

El consorci és subjecte passiu de l’impost sobre el Valor Afegit. La base imposable de 

les operacions efectuades per l’Entitat és la constituïda per les operacions relatives a la 

repercussió dels costos d’urbanització als propietaris del sector mitjançant quotes 

urbanístiques.  

El Consorci presenta les liquidacions de l’impost mensualment, d’acord amb l’article 71 

del Reial Decret 1624/1992, de 19 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Aquestes liquidacions han estat revisades amb resultat satisfactori. 
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c) Retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

 

El Consorci practica retencions sobre les retribucions satisfetes als seus treballadors i 

als professionals independents, d’acord amb la legislació vigent. 

L’entitat presenta les liquidacions en concepte d’IRPF amb caràcters trimestral, 

complint amb els requisits establerts a l’article 108.1 del Reial Decret 439/2007, de 30 

de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de Persones 

Físiques. 

Les liquidacions han estat revisades amb resultat satisfactori. 

 

d) Cotitzacions socials  

 

L’entitat liquida mensualment les quotes retingudes als seus treballadors en les 

retribucions salarials, així com les quotes empresarials corresponents. 

 

2.5 Llei de transparència, accés a la informació i bon govern 
 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, en el seu article cinquè estableix que les entitats obligades a aplicar 

aquesta llei han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el 

coneixement de la informació pública. 

La informació subjecte al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus 

electròniques i els llocs web de les entitats obligades, de manera clara, estructurada i 

en format reutilitzable. Així mateix, tal i com indica l’apartat 4 de l’article 5, el sistema 

d’informació es fonamenta en el Portal de Transparència, que és l’instrument bàsic i 

general de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les 

obligacions de transparència establerts en aquesta Llei. Els articles 8 al 15 de la Llei 

especifiquen el contingut per a cada matèria. 

L’entitat disposa del Portal de transparència en la seva pàgina web tal i com disposa la 

normativa anterior. Caldria actualitzar algun dels continguts (com per exemple, l’única 

contractació esmentada a la Nota 2.2.b del present informe), però l’estructura conté 

tot el què indica la normativa. 
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Barcelona, juny de 2021 

SERRAT AUDITORSSERRAT AUDITORSSERRAT AUDITORSSERRAT AUDITORS    

Robert Serrat i Nicolau 

Nº ROAC: 18616 
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