
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1032/2019 JGL 14/10/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/36/2019 
 
Taradell, el dia 14 d’octubre de 2019 a les 18:00 hores a la sala gran de la segona 
planta de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcaldessa, Il·lustríssima Sra M. 
Mercè Cabanas Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels 
Regidors següents: el Sr. Lluís Rodríguez Rufart,  Joan Canó Pol, Núria Arau Crusellas 
i Toni Pérez Barquilla, tots del grup polític municipal de ERC-AM, a l’objecte de 
realitzar sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní. 
 
També assisteixen com a convidats els regidors/es següents: 
 
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
 
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la 
sessió, es declara oberta per la presidència. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’Alcaldessa Sra. Cabanas pregunta als Regidors assistents a la present sessió si 
volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
celebrada el dia 7 d’octubre de 2019, número de sessió JGL/35/2019, segons 
estableix l’article 113, en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF). 
 
Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 7 d’octubre de 2019, número de sessió JGL/ 
35 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 



 

 

 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. COMUNICACIÓ DEL PAS PEL MUNCIPI DEL ii CRITÈRIUM CLASSIC 
MONTMELÓ. Exp. 66/19 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel clàssic Club Montmeló, en data 
7-10-19, amb de registre d’entrada número  E 4693/2019, en la qual es comunica a 
aquest ajuntament que el proper 30-11-19 passarà per aquest terme municipal la 
prova de regularitat de vehicles clàssics II Critèrium Clàssic Montmeló, a partir de les 
14 h. i fins a les 22 h. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de la realització de l’activitat i comunicar-ho al servei 
de vigilants locals per a la seva vigilància i control. 
 
 
2.2.TROBADA DE DONES QUE FILEN. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. M.G.R., en data 9-10-19, 
amb de registre d’entrada número  4736/2019, en la qual exposa que juntament amb 
d’altres dones del poble volen organitzar una trobada de filadores el diumenge 26 
d’abril de 2020 amb la intenció que tingui continuïtat i sol·licita que se l’autoritzi a fer 
l’esmentada trobada a la Pça. Santa Llúcia. 
 
Que aquest ajuntament col·labora amb les entitats i persones que organitzen actes de 
cultura popular i sense finalitat de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a celebrar la trobada de dones que filen a la Pça. Santa Llúcia de 
Taradell el proper 26 d’abril de 2020, indicant que amb antelació suficient s’hauran de 
posar en contacte amb els serveis municipal i els vigilants locals informant de l’acte i 
per prendre les mesures que siguin convenients. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sr. M.G.R. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DEL CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL PER A LA MARXA 
RUPIT TARADELL. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Centre Excursionista Taradell, 
en data 8-10-19, amb de registre d’entrada número  E-4718/2019, en la qual, en motiu 
de la celebració el proper 17 de novembre de 19 de la 40a edició de la Marxa Rupit 
Taradell sol·licita que es talli la circulació des del c. Ramon Pou (Bar el Xamfrà) fins el 



 

 

c. de la Vila, prohibeixi estacionar del c. Ramon Pou (Bar el Xamfrà) fins el c. Sant 
Sebastià i al c. Miquel Martí Pol i Passatge del Pujoló per estacionar els autocars, un 
endoll a l’espai 1 d’octubre per fer les inscripcions i 3 tanques al c. Ramon Pou. 
 
Que l’ajuntament col·labora amb les entitats que organitzen actes populars sense 
finalitat de lucre. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i ordenar al serveis tècnics que es portin a terme les 
actuacions que corresponguin a tal fi. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Centre Excursionista Taradell. 
 
 
2.4 SENYALITZACIÓ DEL MAS GASALA.  Exp. 998/19. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. A.R.U. al registre municipal en data 24-9-19, 
registre d’entrada 4415, en la qual sol·licita que es senyalitzi l’allotjament rural Mas 
Gasala a diferents punts del poble, tant per l’entrada de Vic com la de Sta. Eugènia. 
 
Que no es pot admetre aquesta sol·licitud perquè no s’autoritzen senyalitzacions a 
tots els indicadors del poble. 
 
Que no obstant, si és de l’interès de la sol·licitant, es poden posar rètols indicatius en 
dos punts, havent de manifestar la mateixa els punts que prefereix. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud pels motius que consten a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. A.R.U. 
 
 
2.5 AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR EL 3r RAID PONICAT-ARNAU 97. Exp. 
66/2019. 
 
Vista la instància presentada pel Club Esportiu Ponicat, en data 9-10-19, amb número 
de registre d’entrada  4734/2019, en la qual sol·licita que s’autoritzi la celebració del 
3r Raid Ponicat-Arnau 97 el pròxim 9-11-19. 
 
Que el sol·licitant disposa de l’autorització de la Federació Catalana d’Hípica. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al Club Esportiu Ponicat per tal de celebrar en el municipi de 
Taradell el pròxim 9-11-19, el 3r Raid Hípic Ponicat-Arnau 97. 



 

 

 
Segon.-Notificar el present acord al Club Esportiu Ponicat. 
 
 
3. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

1027/2019 A.C.S. 
Pg. Domènec 
Sert, 44 

Treure porta i 
reixa botiga i 
col.locació de 
nova porta 
garatge menor 74,25     

1054/2019 I.H.P. Era del Tint, 1 

Pintar façana i 
petits retocs 
de 
l'arrebossat 
de les parets menor 38,00     

 
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i 
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències 
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els 
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A COMUNICACIONS 
PRÈVIES I A SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES I DE PERMISOS AMBIENTALS  
 

4.1 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT DE COMERÇ AL DETALL DE 
PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ – Exp. 854/2019 
 
Vista la instància presentada per ALIMENTACIÓ ASIF SL, amb NIF núm. B67379370 
en data 24 de juliol de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent 
avinent la seva intenció d’exercir l’activitat de comerç al detall de productes 
d’alimentació, situada a la carretera de Balenyà, 114 bx d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 854/2019. 
 
Atès que amb data 2 d’agost de 2019, després d’una visita el mateix dia, l’enginyer 
tècnic municipal va emetre informe favorable, pel què fa a emplaçament, distribució i 



 

 

instal·lacions i a la part visible i comprovables de les instal·lacions. Pel què fa a la 
documentació, sol·licita la presentació del: 

- contracte de manteniment dels extintors, subscrit amb instal·lador autoritzat, i 
referent als extintors instal·lats al supermercat de Taradell (el contracte 
presentat correspon a un establiment de Roda de Ter). 

 
Atès que per encàrrec de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona va emetre informe 
de l’activitat pel què fa a vigilància i control sanitari de l’establiment alimentari. Aquest 
informe és favorable al desenvolupament de l’activitat de venda de queviures i 
desfavorable al forn de pa, ja que el forn per elaborar pa s’ubica en el magatzem 
d’aliments i estris i manca disposar d’un espai/obrador amb les instal·lacions i 
condicions higienicosanitàries adequades per a realitzar aquesta activitat: 

- Les parets i sostre han de ser de fàcil neteja i desinfecció. 
- Cal disposar de rentamans d’accionament no manual amb aigua calenta i 

dosificador de sabó i paper d’un sol ús. 
- Cal disposar d’una superfície de treball per a poder manipular el pa de fàcil 

neteja i desinfecció. 
- L’espai/local ha d’estar protegit de contaminacions (no està tancat). 
- Cal disposar d’autocontrols. 

 
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
ALIMENTACIÓ ASIF SL per començar a exercir legítimament l’activitat de venda de 
queviures, situada a la carretera de Balenyà, 114 bx d’aquest terme municipal, 
expedient núm. 854/2019, i requerir-li perquè presenti la documentació assenyalada 
en l’informe de l’enginyer tècnic municipal de data 2 d’agost de 2019. 
 
SEGON.- No autoritzar l’activitat de forn de pa situada a la carretera de Balenyà, 114 
bx d’aquest terme municipal, expedient núm. 854/2019, i requerir-li que el tanqui fins 
que s’esmenin els incompliments recollits en el duplicat del protocol d’inspecció 
sanitària i detallats anteriorment. 
 
TERCER.-  Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Comunicació d’activitat innòcua ............................................................... 150,00 euros 



 

 

 
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 

4.2 COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITAT DE VENDA DE LLIBRES AMB 
DEGUSTACIÓ – Exp. 884/2019 
 
Vista la instància presentada per la Sra. M.H.P., amb NIF núm. 33951427T en data 31 
de juliol de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la 
seva intenció d’exercir l’activitat de venda de llibres amb degustació, situada al passeig 
Domènec Sert, 29 d’aquest terme municipal, expedient núm. 884/2019. 
 
Atès que amb data 23 d’agost de 2019, després d’una visita el mateix dia,  l’enginyer 
tècnic municipal va emetre informe favorable, pel què fa a emplaçament, distribució i 
instal·lacions, la documentació de la comunicació i a la part visible i comprovables de 
les instal·lacions. 
 
Atès que per encàrrec de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona va emetre informe 
de l’activitat pel què fa a vigilància i control sanitari de l’establiment alimentari. Aquest 
informe és favorable al desenvolupament de l’activitat de forma condicionada a la 
realització immediata de les mesures correctores per tal d’esmenar les deficiències 
detectades, que com a més importants se citen les següents deficiències: 
 

- Les superfícies de treball on es manipulen els aliments han de ser de fàcil neteja 
i desinfecció. En la visita s’observa que són de fusta. 

- Els ganivets/estris de treball s’han de guardar en un espai de fàcil neteja i 
desinfecció. En la visita s’observa que es guarden en un recipient de fusta. 

- Manca identificació d’alguns aliments que no es guarden en els eu envàs 
original. 

- Els cubells per a les deixalles han de tenir tapa i pedal. 
- Manca disposar del control d’al·lèrgens, de neteja i control de temperatures dels 

equips de fred. 
 
Atès la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2015, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
  
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per la Sra. 
M.H.P. per començar a exercir legítimament l’activitat de venda de llibres amb 



 

 

degustació, situada al passeig Domènec Sert, 29 d’aquest terme municipal, expedient 
núm. 884/2019, i requerir-li perquè corregeixi els incompliments recollits en el duplicat 
del protocol d’inspecció sanitària i detallats anteriorment. 
 
SEGON.-  Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Comunicació d’activitat innòcua ................................................................. 75,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
4.3 CANVI SUBSTANCIAL ANNEX III: TALLER MECÀNIC DE PECES 
METÀL·LIQUES – Exp. 1003/2019 
 
Atesa la instància de MECÀNIQUES TARADELL SL, amb NIF B08862856 de data 25 
de setembre de 2019, presentant una comunicació prèvia documentada, fent avinent la 
seva intenció de disposar d’una activitat de taller mecànic de peces metàl·liques a la 
finca de la carretera de Vic, 20 d’aquest terme municipal, expedient núm. 1003/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer tècnic municipal en data 27 de setembre de 
2019 pel què fa al control de la documentació presentada i el compliment de les 
condicions tècniques de les instal·lacions. L’enginyer posa les següents condicions de 
funcionament: 
 

- Mantenir, durant tot el període de funcionament de l'activitat, el compliment dels 
requisits establerts en la normativa vigent, que ara el titular de la llicència manifesta 
que compleix. 

- En cas de portar a terme qualsevol ampliació o modificació de les instal·lacions 
autoritzades, així com variacions de la naturalesa de l'activitat, o altres canvis, 
caldrà presentar la corresponent comunicació a aquest Ajuntament. 

- Els residus generats en el funcionament de l'activitat hauran de ser seleccionats en 
funció de la seva tipologia, i lliurats a gestor autoritzat, o si s’escau, a la deixalleria 
municipal.  

- S'hauran de portar a terme els operacions reglamentàries de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis. 

- S’hauran de portar a terme les operacions de control de les fonts d’emissions de 
contaminants atmosfèrics. 

 
L’enginyer municipal va efectuar una visita de control inicial en data 11 d’octubre de 
2019, per verificar in situ la documentació presentada. 
 
Atès la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia 140/2019 de data 19 de juny de 2019, pel qual, entre 
d’altres, l’Alcaldessa delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions 
establertes en l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 



 

 

Règim Local (LRBRL), de conformitat amb les facultats i atribucions concedides per 
l’article 21.3 i per l’article 23.2.b). 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la comunicació prèvia, presentada per 
MECÀNIQUES TARADELL SL de la seva intenció de disposar d’una activitat de taller 
mecànic de peces metàl·liques a la carretera de Vic, 20 d’aquest terme municipal, amb 
les condicions imposades en l’informe de l‘enginyer municipal de data 27 de setembre 
de 2019. 
 
SEGON.-  Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, article 6 de l’ordenança fiscal núm. 21, per l’import de: 
Comunicació prèvia d’un annex III............................................................ 105,00 euros 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als serveis tècnics i a tresoreria 
municipal. 
 
 
5. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER PART DE LA 
SRA. JOSEFINA MAJÓ DÍAZ CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 1 DE JULIOL DE 2019 RELATIU A L’EXPEDIENT D’APROVACIO DEL 
PROJECTE D’ENDERROC DE L’EDIFICI DEL C. SANT SEBASTIÀ 41. Exp. 
1036/19.  
 
Vist l’ofici del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictat en el 
Procediment Ordinari 336/2019-D, al qual s’adjunta el Decret de 25 de setembre de 
2019 i l’escrit d’interposició de recurs administratiu per part de la Sra. J.M.D. contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament de data 1 de juliol de 2019, 
pel qual es desestima el Recurs de Reposició interposat per la mateixa contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2019, que aprova definitivament el 
projecte “Enderroc d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. Sant Sebastià 41 de 
Taradell Exp. 214/2019”. En el mateix escrit d’interposició del recurs es sol·licita la 
mesura cautelar de suspensió de l’acte administratiu recorregut. 
 
En el referit ofici es requereix a aquest ajuntament per tal que: 
 
1-la resolució d’aquest ajuntament en la qual s’acordi remetre l’expedient, es notifiqui 
en el termini de 5 dies a la seva adopció als qui apareguin com interessats en el mateix 
i se’ls emplaci perquè puguin personar-se com a part demandada en el termini de 9 
dies. 
 
2-una vegada complimentades les notificacions, remetre l’expedient incorporant la 
justificació dels emplaçaments efectuats, complert, foliat i autenticat, en el termini de 
20 dies. 
 



 

 

Que l’ajuntament ha de defensar la seva actuació, essent necessari a tal fi designar 
procurador del tribunals i advocat per tal que el representin i defensin, respectivament, 
en el recurs esmentat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Ordenar la remissió de l’expedient administratiu 214/2019 al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, Recurs Ordinari 336/2019-D. 
 
Segon.-Notificar aquesta Resolució a les persones que apareguin com a interessades 
a l’expedient administratiu, emplaçant-los per tal que puguin personar-se com a part 
demandada en el termini de 9 dies. 
 
Tercer.-Designar, perquè representi a aquest ajuntament en el procediment 
contenciós administratiu indicat al Procurador dels Tribunals Sr. C.B.M., i perquè el 
defensi als lletrats Sra. G.S.L. i J.H.C. 
 
 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0022 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 78.660,94 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0022 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0022 per un import líquid de 
78.660,94 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 



 

 

Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o 
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no 
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  

 
 
Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 
19:00 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
Ma Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
 
  

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva 

inclòs) 

9335 e-1033/19 IMPREMTA DAVI-
VIC, SCP 

Impressió i maquetació del 2n 
volum de la col·lecció de llibres 
“El dipòsit” 

1.648,40€ 
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