AJUNTAMENT
DE LA GALERA

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
DESTINADES A ESPORTISTES LOCALS DE LA GALERA, ANY 2018
Primera.- Introducció
Aquestes normes seran aplicable a les peticions de subvencions a concedir a esportistes de
la Galera, durant l'exercici 2018. La present convocatòria de subvencions serà instruïda per
la Regidoria d'Esports, resolent-se per la Junta de Govern Local.
Segona.- Objecte de la subvenció
Les presents bases tindran com a finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora
del rendiment dels esportistes, per tal d’optimitzar la seva participació en les competicions
esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. La
dotació de cadascuna d'aquestes subvencions serà de 500€, i es concediran un màxim de
tres subvencions. L'import de les subvencions estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.
Podran optar a aquestes subvencions els esportistes que pertanyin a:
A Esports Olímpics:
A.1 Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.).
A.2 Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.).
A.3 Esports de combat (judo, lluita, etc.)
B Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.).
C Esports autòctons (birles,..).
Tercera.- Requisits dels beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes subvencions els esportistes de la Galera que reuneixin, en la
data d’acabament del termini per a la presentació de les sol·licituds, els següents requisits:
a) Estar empadronat a la Galera, com a mínim 1 any abans de la data de presentació de la
sol·licitud.
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva. (Si pertany a
un club de fora de la Galera i a la Galera hi ha un club a la mateixa categoria no podrà ser
beneficiari de la subvenció).
c) Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent.
Quarta.- Publicitat de la subvenció
De conformitat amb l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, l’extracte de la convocatòria es publicarà al DOGC per conducte de la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que operarà com a sistema nacional de publicitat
de subvencions. Tot això sense perjudici de la publicitat addicional que pugui realitzar
l’òrgan convocant en el seu propi lloc web o seu electrònica o per qualsevol altre mitjà de
difusió pública.
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Cinquena.- Criteris de concessió
El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions serà en règim de concurrència
competitiva. Els criteris de concessió de les subvencions, referits a la temporada 2017 2018 (juny 2017 / juny 2018) són els següents:
1. Esportistes d'elit
Consideració d'Esportista de Catalunya
Consideració d'Esportista d’Elit Nacional

50 punts
60 punts

2. Selecció
Provincial
Autonòmica
Nacional

20 punts
30 punts
40 punts

3. Esports Individuals
COMPETICIONS OFICIALS INDIVIDUALS FEDERADES
CAMPIONATS AUTONÒMICS/TERRITORIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Només Participació

20 punts
18 punts
16 punts
8 punts
2 punts

CAMPIONATS ESPANYA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

30 punts
27 punts
24 punts
12 punts
3 punts

ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

40 punts
36 punts
32 punts
16 punts
8 punts

CAMPIONATS EUROPA
1r Classificat
2n Classificat

50 punts
45 punts
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3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

40 punts
20 punts
10 punts

CAMPIONATS DEL MÓN
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

60 punts
54 punts
48 punts
24 punts
12 punts

JOCS OLÍMPICS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

70 punts
63 punts
56 punts
28 punts
14 punts

4. Mèrits d'equip
COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES
CAMPIONATS AUTONÒMICS/ TERRITORIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)

10 punts
9 punts
8 punts
4 punts

CAMPIONATS ESPANYA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

16 punts
14 punts
12 punts
6 punts
2 punts

ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

20 punts
18 punts
16 punts
8 punts
4 punts
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CAMPIONATS EUROPA
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

25 punts
22 punts
20 punts
10 punts
5 punts

CAMPIONATS DEL MÓN
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

30 punts
27 punts
24 punts
12 punts
6 punts

JOCS OLÍMPICS
1r Classificat
2n Classificat
3r Classificat
Condició de finalista (8 primers)
Participació

35 punts
32 punts
28 punts
14 punts
7 punts

5. Rècord
a. Nacional, només per a esports individuals
b. Autonòmic, només per a esports individuals

30 punts
20 punts

6. Rànquing (només per a esports individuals)
a. Internacional:
- 1r lloc en el Rànquing
- 2n lloc en el Rànquing
- 3r lloc en el Rànquing
- Del 4t al 10è classificat
- Del 11è al 50è classificat
- Del 51è al 100è classificat

40 punts
35 punts
30 punts
20 punts
15 punts
10 punts

b. Nacional:
- 1r lloc en el Rànquing
- 2n lloc en el Rànquing
- 3r lloc en el Rànquing
- Del 4t al 10è classificat

20 punts
15 punts
10 punts
5 punts

c. Autonòmic:
- 1r lloc en el Rànquing
- 2n lloc en el Rànquing
- 3r lloc en el Rànquing

10 punts
8 punts
6 punts
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- Del 4t al 10è classificat
- Del 11è al 50è classificat

3 punts
1 punt

7. Historial Esportiu:
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva del
sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors i que estan directament relacionats amb
l'objecte de la beca. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva motivació. Fins
a 20 punts.
8. Dificultat
En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent en aquest
concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents modalitats esportives i altres
circumstàncies anàlogues. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva
motivació. Fins a 20 punts.
Les subvencions es concediran als tres aspirants que hagin obtingut major puntuació, tenint
en compte les limitacions establertes a les bases segona i novena.
Sisena.- Requisits formals
Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de l’Ajuntament de la Galera, es
formalitzaran en el model que es facilitarà a les oficines de l’Ajuntament.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació. En el cas que l'esportista
sigui menor d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o
tutor del mateix.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Fotocòpia compulsada per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat.
Certificat d'empadronament com a resident actual al municipi de la Galera.
Fotocòpia de la Llicència Federativa 2017/2018 o 2018.
Historial esportiu del sol·licitant visat pel club i per la Federació Esportiva Territorial
als quals pertany fins al dia de la sol·licitud, en el qual haurà d' incloure l’informe del
club esportiu visat i l'informe favorable de la seva Federació Esportiva corresponent,
fent constar que l'esportista està federat. (ANNEX I)
Relació de despeses. (ANNEX II)
Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi el
sol·licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat, i/o les
sol·licitades en el present any, i declaració de no estar incurs en les prohibicions per
obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article 13 de la Llei General de
Subvencions. (ANNEX III)
Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les dades
bancàries, degudament diligenciat per l'entitat bancària. (ANNEX IV)
Autorització per la utilització de dades personals. (ANNEX V)

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè
l'òrgan concedint obtingui de forma directa, a través de certificats telemàtics, els certificats a
emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
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Seguretat Social, acreditatius d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions. En
els supòsits en els quals per qualsevol circumstància el certificat no sigui positiu, es
requerirà al sol·licitant perquè ho aporti, amb indicació que si així no ho fes, se li tindrà per
desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu.
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no incorpori la documentació exigida,
es requerirà l’interessat perquè, en un termini de 3 dies, esmeni les deficiències observades
o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, es tindrà per
desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu sense més tràmit.
Setena.- Despeses subvencionables
Les despeses a subvencionar són aquelles que van destinades fonamentalment a
aconseguir la millora psico-física i tècnica de l'esportista, com són:
•
•
•
•

Les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament tècnic
esportiu per a l'entrenament i la competició.
Les despeses d'obtenció de les llicències esportives, quotes de gimnasos i despeses
de desplaçament a les competicions esportives.
Revisions mèdiques (proves d'esforç).
Aquelles altres despeses que puguin ser reconegudes com a indispensables per a la
consecució dels objectius esportius previstos.

En cap cas es tindran en compte les despeses derivades de productes farmacèutics i
protèsics, així com material informàtic.
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de documents
originals o còpia compulsada dels mateixos, que reuneixin els requisits de facturació exigits
en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor
Afegit.
Vuitena.- Comissió Avaluadora, Concessió i Seguiment de les subvencions
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que
estarà integrada pels següents membres:
President:
· El Regidor d’Esports o en qui delegui.
Vocals:
· El Regidor de Joventut o en qui delegui.
· Un representant tècnic en matèria d’esport, si s’escau.
· La Secretària-Interventora de l’Ajuntament o en qui delegui.
· Personal tècnic o administratiu del propi Ajuntament actuant com a secretari.
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La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes
comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts, podent
convocar si ho considera necessari en algun cas concret, a algun dels aspirants a una
entrevista personal. Constituïda vàlidament la citada comissió, i un cop finalitzat l’estudi dels
expedients de cadascun dels aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta
d'adjudicació de les subvencions, perquè les dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de
Junta de Govern Local. La resolució per la qual s'atorgui la beca es publicarà en el tauler
d'anuncis, a la pàgina web de l'Ajuntament així com a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.
Novena.- Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a contar des del dia següent al de
publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona. La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de
l’Ajuntament de la Galera, situat al Carrer Sant Llorenç núm. 36, a l'atenció del Regidor
d'Esports. A la pàgina web de l’Ajuntament (www.galera.altanet.org) hi seran disponibles els
models a utilitzar i la informació de la convocatòria.
Desena.- Crèdit pressupostari i import de les subvencions
L'import màxim de les subvencions que es concedeixin a l'empara de la present
convocatòria ascendeix a 1.500,00 € i es faran efectives amb càrrec a la partida
1/924/48000 del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de la Galera per a l'exercici 2018.
Onzena.- Resolució de la subvenció i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. El
venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. A
l'efecte de NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS, l'acord resolutori de les subvencions
concedides i denegades es publicarà en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament de la Galera, així
com a la pàgina web de l’Ajuntament, en la següent adreça: www.galera.altanet.org
Dotzena.- Fiscalització
Podrà ser motiu de desestimació o minoració de la subvenció la constància de disposar
d'una altra beca o ajuda similar o altres mitjans de finançament per part del sol·licitant per al
desenvolupament de la seva activitat esportiva.
En el cas que el sol·licitant sigui menor de 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud
de subvenció, el seu import es farà efectiu en el compte bancari del qual el beneficiari n’és
titular. No obstant això, el representant legal del menor serà responsable de l'adequada
destinació de la subvenció.
L’Ajuntament de la Galera es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats
subvencionades amb aquestes subvencions, podent exigir una explicació detallada i
documental de les despeses presentades fins a un any després de la concessió de la
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subvenció. Així mateix, podrà anul·lar qualsevol subvenció concedida, quan al seu judici
existeixi incompliment de les obligacions contretes pel beneficiari de la subvenció.
Tretzena.- Obligacions dels beneficiaris
-

-

-

Dur a terme l'activitat objecte de la subvenció segons les condicions establertes.
Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es considerin necessàries
per part de l’Ajuntament de la Galera, aportant tota la informació que li sigui
requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.
Presentar justificació de la despesa en les condicions establertes a les presents
Bases i conforme l'annex II per un import mínim igual al de la subvenció prevista. En
cas que l’import justificat sigui inferior, l’import de la subvenció serà l’equivalent a la
quantitat justificada.
Col·laborar amb l'Ajuntament de la Galera en aquells programes esportius pel qual
siguin requerits a l'efecte de promoció i extensió esportiva.
Participar en esdeveniments esportius amb finalitats benèfiques i/o promocions
organitzades i/o participades per l'Ajuntament de la Galera.
Comunicar a l'Ajuntament de la Galera l'obtenció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que financin la seva activitat, concedides amb posterioritat a la
data de presentació de la sol·licitud inicial conforme a la base sisena.

Catorzena.- Documentació i pagament
Un cop s’hagi reunit la comissió avaluadora de les sol·licituds de participació i de la seva
documentació, aquesta emetrà informe proposta de conformitat, que serà fiscalitzat per la
Secretària-Interventora i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació,
donant-se trasllat a la Tresoreria municipal per a la realització material del pagament.
Quinzena.- Règim jurídic
-

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General
de subvencions.
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
públiques.

Setzena.- Règim de recursos
Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos des de la seva publicació integra.
Si es volen impugnar les convocatòries dels procediments de subvenció i els actes i les
resolucions dictats en execució d'aquestes bases i de la convocatòria, que esgoten la via
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administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos des de la recepció de la notificació, i
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini d'un mes des
de la recepció de la seva notificació.
Dissetena.- Entrada en vigor
Aquestes bases entraran en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre de les bases.
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ANNEX I
RELACIÓ DELS RESULTATS O TITULACIONS OBTINGUTS DURANT LA TRAJECTÒRIA
ESPORTIVA
Relacionar els resultats esportius i participacions en competicions esportives MÉS RELLEVANTS,
obtinguts durant la trajectòria de l’esportista dins l’àmbit de la subvenció, així com qualsevol
convocatòria amb alguna selecció de caire provincial, regional o nacional.
NOM I COGNOMS DE L’ESPORTISTA:
HISTORIAL ESPORTIU (juny 2017 – juny 2018)
DATA

ACTIVITAT (CURSA,...)

CATEGORIA

CLASSIFICACIÓ

LLOC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONVOCATÒRIES SELECCIONS:
DATA

TIPUS SELECCIÓ

COMPETICIÓ

RESULTAT
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ANNEX II
RELACIÓ DE DESPESES – SUBVENCIONS ESPORTISTES
NOM I COGNOMS DE L’ESPORTISTA:
NÚM. FACTURA

CREDITOR

NIF/CIF

CONCEPTE

IMPORT

Caldrà relacionar les diferents factures o bé aportar certificat del club/entitat signat i segellat per la
despesa corresponent.

La Galera,

(Signatura)

de

de 2018

AJUNTAMENT
DE LA GALERA

ANNEX III
RELACIÓ DE SUBVENCIONS REBUDES – SUBVENCIONS ESPORTISTES
NOM I COGNOMS DE L’ESPORTISTA:
CONCEDENT

NIF/CIF

IMPORT

TOTAL

DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS
(Si no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la declaració de la seva inexistència) .

La Galera,

(Signatura)

de

de 2018
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ANNEX IV
COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES

NOM I COGNOMS DEL CREDITOR
DNI / CIF
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
PROVÍNCIA
TELÈFON
FAX
E-MAIL

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA
DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT
BANCÀRIA – CODI BIC

-

NÚMERO DE COMPTE IBAN
ADREÇA DE L’ENTITAT
BANCÀRIA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
PROVÍNCIA
Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis
oberts a nom meu.

La Galera,
(Signatura)
Diligència de conformitat de l’Entitat
Aquestes dades coincideixen
amb les existents en aquesta Oficina.
Signat i Segellat

de

de 2018
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Informació sobre protecció de dades
Qui és el Responsable? Alcaldia de l’Ajuntament de la Galera
Adreça: Carrer Sant Llorenç, 36 (43515) La Galera
Telèfon: 977718339
Adreça electrònica: aj.galera@galera.cat
Amb
quina
finalitat Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de
recollim
les
teves gestionar la seva sol·licitud. Les dades facilitades es conservaran a efectes
dades?
històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin necessàries per a
aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la destrucció total de les dades personals.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
Quina és la legitimació El compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics,
per al tractament de les i/o el consentiment de l’interessat, i/o el compliment d’una obligació legal,
vostres dades?
i/o l'interès legítim del responsable, i/o l'interès legítim d’un tercer.
La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder
gestionar la vostra sol·licitud.
A quins destinataris es Únicament a aquest Ajuntament. No se cediran dades a tercers, tret que
comunicaran
les sigui obligació legal.
vostres dades?
Quins són els vostres Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de la
drets?
Galera està tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades
personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si
escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les
dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van
recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats
poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest
cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius
relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li
afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en
interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció
d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un
tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o
els drets o llibertats fonamentals de l’interessat.
Com podeu exercir els Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Galera, al Carrer Sant
drets?
Llorenç, 36 (43515), o bé a l’adreça de correu electrònic
aj.galera@galera.cat.

Quines
vies
reclamació hi ha?

de Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret
a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de
dades.

AJUNTAMENT
DE LA GALERA

ANNEX V
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ ÚS DADES CONFIDENCIALS SUBVENCIONS
ESPORTISTES LOCALS
Sent vostè la persona responsable (en cas de ser l’esportista menor d’edat) o en nom propi, i per tal
de donar compliment a l’actual normativa sobre protecció de dades, li demanem la seva conformitat
per a poder usar les dades del sol·licitant de la subvenció, en qualsevol dels documents que tramitarà
l’Ajuntament per a la gestió de la mateixa. Així com a la plana web de l’Ajuntament
(www.galera.altanet.org) i en els mitjans de premsa i difusió que cregui convenient l’ajuntament per tal
de fer difusió de l’assignació de les subvencions atorgades a esportistes de la Galera.
Us preguem que completeu i signeu la part de baix d’aquest document i el retorneu a l’Ajuntament
com a part de la documentació a presentar en la justificació de les subvencions a esportistes locals de
la Galera.
En cas que no contesteu, no podrem fer ús de les vostres dades d’ara endavant.

AUTORITZO a l’Ajuntament de la Galera a fer ús de les dades següents per a donar-ne
informació pública a través de la pàgina web www.galera.altanet.org o en mitjans de difusió
així com per a rebre tota aquella informació que des de l’Ajuntament s’hagi de fer arribar:
NOM DE L’ESPORTISTA QUE PRESENTA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:

NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:

N.I.F :
ADREÇA:
POBLACIÓ :
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
WEB (si en teniu):

La Galera,

(Signatura)

de

de 2018

