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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
DEL BUIDAT DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE VACAMORTA I DELS ESTUDIS
MEDIAMBIENTALS I TÈCNICS ASSOCIATS A LES OPERACIONS DE BUIDAT I
DE GESTIÓ OCIS RESIDUS EXTRETS DEL DIPOSIT CONTROLAT
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1.

ANTECEDENTS

Per resolució de 10 d'abril de 2003 es va atorgar a l'empresa Recuperació de Pedreres, SL
autorització ambiental per exercir una activitat de disposició del rebuig de residus industrials
inerts i no especials consistent en un dipòsit controlat de residus de classe I i ll al paratge
anomenat "La Vaca Morta" al terme rnunicipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurníde I'Heura.
(a continuació dipòsit controlat de Vacamorta).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós-administratiu
668/2003, va dictar, en data 23 de setembre de 2011, sentència en què declarà, per motius
urbanístics, la nul'litat de l'autorització ambiental atorgada el 10 d'abril de 2003 iordenà la
restauració de l'espai afectat al seu estat anterior a I'atorgament de I'autôrització ambiental.
La sentència de 23 de setembre de 2011 va ser recorreguda en cassació i el Tribunal
Suprem, en sentència de 14 de febrer de 2014, va desestimãr el recurs, per la qual cosa la
sentència dictada en data 23 de setembre de 2011 ha esdevingut ferma.
Per resolució de 20 de novembre de 2014 del Conseller de Territori i Sostenibilitat, es va
aturar cautelarment I'entrada,de residus al dipòsit controlat arran de la sentència judicial del
Tribunal Suprem.
Des d'abril 2003 fins al novembre 2014 s'han dipositat en lâ instal.lació unes 2.350.000
tones de residus industrials no perillosos: fangs de depuradora, mescles de residus d'origen
industrial assimilables a domèstics (plàstics, papers, etc.), residus estabilitzats, residus de
fragmentqció de vehicles fora d'ús descontaminats, rebuig de plantes de triatge). Amb
anterioritat a I'autorització ambiental s'havien dipositat en la instal.lació unes 337.000 tones
de residus industrials no perillosos a l'empara äe I'autorització de la Junta de Residus del 14
de febrer de 2000 atorgada a la mateixa Recuperació de Pedreres, SL.

2.

OBJECTE DEL PL

DE PRESCRIPCIONS TÈCruIOUPS I DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest Plec és definir el conjunt d'aspectes i requisits tècnics que han de regular
la contractació la posterior execució del contracte de serveis per a la redacció de
l'avantprojecte i projecte executiu del buidat del dipòsit controlat de Vacamorta , i dels
estudis mediambientals itècnics associats a les operacions de buidat i de gestió dels residus
extrets del dipòsit controlat especificats al tercer punt per portar I'indret a les condicions de
partida de I'autorització anul. lada.

i

3.

TREBALLS

REALITZAR

Les prestacionp que s'han de realitzar en execució d'aquest contracte són les següents:

1.

Redacció de I'avantprojecte analitzant les alternatives pel buidat del dipòsit controlat
de Vacamorta, la reubicació dels residus, i restablir la situació de la instal.lació a la
situació inicial a I'autorització anul.lada
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2.

Redacció de l'Estudi d'lmpacte Ambiental del buidat i reubicació /gestió dels residus
instal.lacions/emplaçaments receptores
.

a

.

3. Suport a

l'Administració durant

la

I'avantprojecte

tramitació

de

l'Avaluació Ambiental de

4.

lnforme de síntesi de les tasques realitzades redactat en termes assequibles
comprensió general

5.

Redacció del projecte executiu de l'alternativa seleccionada

a

la

Degut a la interrelació d'aquestes tasques caldrà presentar un programa de treballs explicant
com ès portaran a terme i el cronograma d'execució, tant de I 'avant projecte com del
projecte executiu.

3.1 Redacció de I'avantproiecte del buidat dql dipòsit controlat de Vacqmorta
L'avantprojecte ha d'analitzar les alternatives pel buidat del dipòsit controlat de Vacamorta,
la reubicació dels residus, amb la finalitat de restablir la situació de la instal.lació a la situació
prèvia a l'autorització anul. lada.
L'avantprojecte, conjuntament amb I'Estudi d'lmpacte Ambiental, haurà de considerai;

a) Anàlisi de la informació existent sobre el dipòsit: la

informació
l'esmentada al punt cinquè, que serà facilitada per I'Administració

b)

a

analitzar serà

Tècniques d'extracció de residus i temps d'execució: en la redacció caldrà definir les
alternatives la manera d'extreure amb mitjans mecànics les aproximadament
2.350.000 tones de residus dipositades des del 2003 més les terres barrejades (que
s'estimen en un 2Oo/o). En I'avantprojecte cal analitzar tots aquells elements
necessaris per a realitzar el buidat, descrivint els mètodes a emprar i finalment
concloure quina és la millor opció des del punt de vista tècnic i ambiental . Definició
de la maquinària més adequada per a les obres d'extracció, programació de les
actuacions per a cadascuna de les alternatives.
El final de I'extracció serà la morfologia determinada pels residus dipositats fins al
febrer 2003 (cel'la 1A per a residus no'perillosos cel.la 1B per a residus
estabilitzats).

i

i

c)

L'anàlisi de la viabilitat d'extreure separadament diferents tipologies de residus i
quantificació. També caldrà analitzar la viabilitat d'extreure separadament les terres
de condicionament (impermeabilitzaiió, segellaments parcials) iquantificació

d)

Considerar les condicions de treball adverses amb problemes d'estabilitat dels
talussos d'excavació, la presència de lixiviats i biogàs a l'interior de la massa de
residus
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e)

Estimar el temps necessari per al buidat en funció de les opcions estudiades

f)

Estimació dels costos per al buidat en funció de les opcions estudiades

g) Analitzar les possibles

reubicació dels residus extrets. Per minimitzar els impactes
ambientals, entre ells el de la distància a recórrer en el transport dêls residus, es
cercarà instal'lacions de residus industrials no perillosos emplaçamentS per
gestionar els residus extrets tècnicament adequats per volum disponible i capacitat
de tractament, preferiblement en les proximitats al dipòsit de característiques
adequades i capacitat suficient. L'adjudicatari haurà de fer un proposta de gestió dels
residus i valorar la viabilitat de cada proposta. L'estudi d'emplaçament es realitzarà
d'acord amb l'Annex.

i

3.2 Estudi d'lmpacte Ambiental de les operacions de buidat i reubicació dels residus

Es tracta de realitzar un Estudi d'lmpacte Ambiental, sobre la base de l'avantprojecte que
analitzarà per a cadascuna de les alternatives les operacions de buidat dels residus del
dipòsit controlat de Vacamorta i de gestió dels mateixos a les instal'lacions/emplaçaments
idonis per a rebre residus industrials no perillosos, amb la finalitat de restablir la situació de
la instal'lació a la situació inicial a I'autorització anul'lada de l'any 2003.

I

El contingùt d'aquest estudi s'adequarà a la normativa vigent (Ley 21/2013, de de
diciembre, de evaluación ambiental) i, com a mínim, haurà de d'incloure, tant per les tasques
de buidat com per les de gestió:

'

analitzar I'estat preliminar de I'indret prenen com a referència l'any 2003:
característiques físiques (geologia, hidrogeologia, climatologia), del medi natural
(flora, fauna, paisatge) i del medi social (accés, habitatges propers, altres activitats
econòmiques)
analitzar la gestió ambiental del dipòsit durant la seva activitat (mesures de control
aplicades en funcionament sobre residus abocats, lixiviats, biogàs, aigües

i
subterrànies)

.

fer una avaluació prèvia dels principals efectes ambientals i sobre la salut humana
que es preveuen més significatius en la situació actual i durant les operacions de
buidat, càrrega i transport sobre la qual es poden generar alternatives

realitzar una anàlisi d'alternatives dels procediments de buidat

i

de gestió dels

residus extrets.

de les alternatives a analitzar, caldrà realitzar una descripció d'impactes i riscos
ambientals i sobre la salut humana en les diferents operacions, és a dir: els impactes
deguts al buidat que poden afectar els treballadors de l'obra i els veÏns en les zones
habitades més properes (dispersió de residus, emissions, olors, sorolls), els impactes
que poden afectar els veïns més propers deguts al trànsit extraordinari de vehicles
pesants de transport al sortir de la instal'lació i circulant pel terme municipal de
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Cruïlles i limítrofs en eltemps que durin les obres, les emissions degudes al transport
fins a la destinació final dels residus i els impacte sobre les instal.ladions receptores.

en l'estudi d'alternatives del buidat caldrà tenir en compte, com mínim: tipologia i
distribució dels residus, generació de lixiviats superior a I'actual atès les superf'rcies
descobertes de residus en excavació, acumulacions de biogàs en la massa de
residus (amb risc d'entrada d'oxigen i generació de mescles explosives), emissions

d'altres elements volàtils, riscos d'inéstabilitat dels fronts d'excavació.

en l'estudi d'alternatives de gestió dels residus extrets caldrà considerar la capacitat
disponible de les'instal'lacions receptores, en quant de temps serien preparades les
cel'les d'abocament, la capacitat diària de tractament amb els mitjans disponibles en
la instal'lació receptora (maquinària, personal) la distància a CruÏlles. A títol
d'exemple, la destinació final podria ser:
un dipòsit controlat autoritzat existent que tingui capacitat suficient per ell sol
però considerant la repercussió sobre el servði que ara està donant en el seu
àmbit d'actuació.
un dipòsit controlat autoritzat sense construir, que amb aquesta quantitat de
residus podria fer viable la seva apertura.
una ampliació d'un dipòsit existent prevista en.futur.
un dels emplaçaments estudiats en l'apartat 3.1 d'aquest plec.
varies instal'lacions en les quals repartir les quantitats a depositar.

i

I

r,
r
!
'

realitzar un estudi comparatiu de les alternatives que faciliti la presa de decisió. La
metodologia de comparació haurà de ser una matriu ponderada (taula multicriteri)
que permeti obtenir un valor quantitatiu a partir de I'anàlisi d'aspectes tècnics,
ambierttals, socials i econòmics. En aquesta comparació l'Alternativa 0 serà la del
segellat definitiu de I'emplaçament amb els residus actualment existents. En I'anàlisi
d'alternatives caldrà valorar I'opció que optimitza el mínim impacte ambiental amb el
temps d'execució més breu.

de l'alternativa proposada definir les mesures preventives o correctores necessàries
per evitar o minimitzar els impactes generats per la realització del projecte i avaluar
l'impacte ámbiental global residual una vegada aplicades aquestes mesures.
definir el Pla de Vigilància Ambiental (PVA), per a garantir l'execució de les mesures
correctores definides i portar a terme les operacions de seguiment ambiental.
3.3-

Sunort a l'Administració du rant
l'avantproiecte

la tramitació de l'Avaluació

de

L'adjudicatari haurà donar suport a l'Administració durant la tramitació de I'Avaluació
Ambiental de I'avantprojecte pel que fa a l'avaluació de les al.legacions i incorporació al
projecte executiu de buidat de les prescripcions de la Declaració d'lmpacte Ambiental.
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3.4- lnforme

de síntesi

A partir dels resultats de les diferents tasques realitzades, caldrà redactar un informe de
síntesi d'avaluació a fi i efecte de sintetitzar les alternatives d'acord amb I'estudi d'impacte.
L'informe de síntesi haurà d'estar redactat en termes assequibles a la comprensió general.
3.5 - Redacció del o ecte executiu
El projecte executiu ha de desenvolupar la proposta definida com alternativa a executar en
l'estudi d'impacte ambiental del buidat i gestió dels residus extrets.
El projecte executiu haurà de considerar:

a) definir la metodologia i el pla d'execució

de les obres de buidat de residus i gestió

dels residus

b) incloure els plànols de conjunt

i

de detall necessaris perquè I'obra quedi
perfectament definida, així com els que delimitin I'ocupació de terrenys i la restitució
de servituds i altres drets reals, si s'escau, i serveis afectats per l'execució.

c)
d)

definir la maquinària emprada per I'extracció i el transport dels residus
considerar que la situació al final del buidat dels residus comportarà deixar el dipòsit

tal com estava previ a I'autorització anul'lada. En conseqüència, caldrà contemplar
que es deixin les instal'lacions preexistents en funcionament (pous de lixiviats,
basses, planta tractament de lixiviats, torxa, tancament perimetral, piezòmetres)

e)

extreure i gestionar tots els materials que han tingut contacte amb els residus i els
lixiviats tals com: graves dels drenatge de fons, làmines d'impermeabilització,
geotèxtils, pous de lixiviats i de biogàs

Ð

definir les partides d'obra i amidaments que comportarà elprojecte de buidat i gestió
dels residus. Dintre dels amidaments es contemplarà la realització d'un estudi de
qualitat del sòl de les zones que quedin sense residus, com a partida d'alçada

g)

incorporar al projecte les prescripcions que determini la Declaració d'lmpacte
Ambiental en particular pel que fa a les mesures preventives per minimitzar les
incidències en les opdracions de buidat degudes a talussos d'excavació inestables,
presència de lixiviats presència de biogàs pel risc que comporten sobre la seguretat
salut dels treballadors

h)

incloure el plec de prescripcions tècniques particulars, on s'ha de fer la descripció de
les obres i se n'ha de regular l'execució, amb expressió de la forma en què aquesta
es portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i
la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el
control de qualitat dels materials utilitzats i del procés d'execució

i)

incloure el pressupost amb indicació dels preus unitaris
partides d'obra per al buidat i gestió dels residus extrets
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j)
k)

estimar el temps necessari per al buidat i gestió dels residus extrets (cronograma)

juntament amb el projecte caldrà realitzar un estudi de seguretat laboral'i salut acurat
de cara a garantir per a tot el personal implicat en les tasques d'extracció les
condicions de treball adequades, atès les condicions adverses en els fronts
d'excavació: contacte amb els residus, presència de lixiviats, presència de biogàs,
inestabilitat dels talussos.

4. EQUIP TÈCNIC
L'equip tècnic que realitzi aqúest projecte ha de ser multidisciplinari i estar format per
especialistes amb experiència demostrada en projectes de dipòsits controlats, gestió de
residus, remediació de sòls, anàlisi de riscos ambientals salut humana, geòlegs i
hidrogeòlegs.

i

Com a mínim caldrà tenir un equip que consti de: cap de projecte amb mínim deu anys
d'experiència en projectes de gestió de residus, o equivalent, un geòleg amb cinc anys
d'experiència en projectes d'estabilitat geològica i anàlisi hidrogeològica o equivalent, i dos
tècnics superiors amb experiència mínima de cinc anys, un amb coneixements suficients
ambientals i I'altre, de repercussió en la salut humana de la gestió de residus.
Els licitadors hauran d'acreditar experiència en treballs similars, per abast i complexitat, al
i que disposen de mitjans materials i humans adequats per al
compliments dels objectius del contracte en eltemps establert.

del present contracte

La documentació a lliurar pels licitadors haurà d'incloure una proposta d'equip tècnic amb els

seu CV, proposta organitzativa amb I'organigrama i dedicacions al projecte dels tècnics
proposats per a realitzar les diferents tasques. Es designarà un director dels treballs i la
resta de l'equip tècnic
El director dels treballs serà responsable de la coordinació del funcionament dels equips que

treballen en les diferents tasques tant en la fase de planificació com en la fase de
desenvolupament dels treballs i haurà de tenir especialment en compte la interrelació entre
ells. Per exemple, el projecte d'extracció de residus haurà d'incorporar les mesures
correctores determinades en I'estudi d'impacte ambiental del buidat i l'estudi d'impacte
ambiental global haurà de considerar les quantitats de residus a traslladar que es generen
amb el buidat segons els ritmes determinats en el projecte.

Caldrà també especificar el compromís de tenir l'equip a disposició de l'anàlisi de les
possibles preguntes i/o al'legacions que es sorgeixin durant la tramitació de I'avaluació

La documentació que estarà a disposició serà la següent

A.

per als licitadors de cara a la preparació de les seves ofertes
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Projecte autoritzat I'any 2003 i Estudi d'lmpacte Ambiental.
Quantitat residus dipositats per anys 2OO3-2014
Plànol topogràfic desembre 2002, abans autorització ambiental anul.lada
Plànol ubicació cel.les
Plànol ubicació cel.les de residus estabilitzats.
Aixecament topogràfic de 21t512015 (aprox. situació actual) i ortofotomapa

B.

Per a l'adjudicatari del contracte
registres d'entrades de residus des d'abril 2003 a novembre 2014
memòries constructives del condicionament de les diferents cel.les
actes de control d'inici d'activitat,
informes periòdics dels controls de l'activitat realitzats per Recuperació de Pedreres,
informes de seguiment realitzats o encarregats (informes col'legis professionals) per
l'administració (ARC, Entitats Ambientals de Control).
Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
Pla Territorial Sectorial de Residus Municipals.

6. OFERTA TÈCNICA
els l¡citaOors nauran Oe presentar la documentació tècnica que contingui com a mínim
I'explicació dels diferents aspectés que es tindran en compte en la valoració de I'oferta, o
sigui:
Memòria dels treballs
Programa de treball

o
o
.
o
.

Propost"org"niùãt,u"
Proposta de millores
Proposta de reducció deltermini de lliurament

Es lliurarà 1 còpia de l'oferta en paper i 1 còpia en CD en format pdf editable,

- FORMA DE LLIURAMENT DELS RESUI.TATS I INFORMES
L'adjudicatari del contracte haurà de presentar els informes amb els resultats de les diferents
tasques a la seu de l'Agència de Residus de Catalunya.
7

Es lliuraran 3 còpies de la documentació en paper i 3 còpies en CD en format pOf eáitable.

8. CRITERIS D'ADJUDICACIO
El criteri d'adjudicació serà una pondêració de l'oferta tant de la part econòmica com de la
tècnica de la següent manera:

a)
b)

Oferta
Oferta

econòmica: valoració 60 pu nts
valoració 40 pu nts

tècnica:
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Griteris d'adiudicació tècnics sotmesos a iudici de valor (criteris tècnics)
La valoració tècnica de I'oferta es realitzarà mitjançant I'anàlisi dels punts i dels criteris que
es descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de
40punts

1. Memòria dels treballs
2. Programa de treball
3. Proposta organitzativa
4. Proposta de millores
5. Reducció deltermini de lliurament

(0 a l Spunts)
(0 a lOpunts)
(0 a 5 punts)
(0 a 5 punts)
(0 a 5 punts)

Per a tots el criteris indicats a continuació es donarà la puntuació màxima a la millor oferta

i,

quan no estigui indicat específicament, la resta de la puntuació es donarà de forma
proporcional a les altres ofertes.

1.

Memòria dels treballs

(0 a lSpunts)

1.1 Claredat de memòria
(0 a l0punts)
Es valorarà el rigor i el detall de l'explicació de com es portaran a te rme els treballs
per a cada tasca, dels diferents aspectes a tenir en compte i de les millors solucions
tècniques i ambientals que es proposin. També es valorarà l'estructura de la memòria
i la presentació dels resultats de manera clara.

Memòria detallada, clara i bona presentació dels resultats
Memòria detallada, clara però deficient presentació dels resultats
Memòria poc detallada i no clara

lOpunts
Spunts

0punts

metodoloqia

1.2 Modificació de l'abast de les tasques i de
(0 a 3punts)
Es valoraran propostes de modificació de l'abast de la tasca ja que en el plec s'indica
un contingut mínim

Presenta proposta de modificació de I'abast en totes les

tasques

3punts

Presenta proposta de modificació de I'abast en una o dos de les tasques
2 punts
No presenta cap

proposta

Opunts

tècniques

1.3 Metodolooia de selecció de les diferents opcions
(0 a 2punts)
Es valorarà, aportar una metodologia analítica de selecció de les diferents opcions
tècniques de buidat i alternatives de gestió dels residus extrets
Aporta metodologia de selecció d'alternatives
No aporta metodologia de selecció d'alternatives

2 punts
'

0 punts

Programa de treball
(0 a lOpunts)
Es valorarà I'explicació de com es coordinaran les diferents fases i activitats a
desenvolupar per tal d'aconseguir l'objecte del contracte i si és coherent amb els

2.
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mitjans que disposa el licitador i es compleixen els terminis del contracte. Presentació
del cronograma.

L'explicació és clara i amb el mitjans que posen a disposició es compleixen els
terminis del contracte. Cronograma
l0punts

detallat

L'explicació és.clara i amb el mitjans que es disposa es compleixen els terminis
del contracte però el cronograma és poc
8 punts

detallat

L'explicació és clara però no és coherent que amb el mitjans que es disposa es
compleixen els terminis del
5 punts

contracte

L'explicació no és

clara

O

punts

Proposta organitzativa
(0 a Spunts)
Es valorarà la proposta de l'equip tècnic que participarà en el projecte amb la
dedicació delS tècnics proposats (en temps) per a reahtzar les diferents tasques

3.

(organigrama)

Tots els tècnics designats tindran dedicació completa al

Estan especificats els tècnics designats
dedicació completa al

projecte

No s'indica la dedicació en temps dels

4.

Proposta de

millores

projecte

Spunts

a cada tasca però alguns d'ells no té
3punts

tècnics

0 punts

(0 a 5 punts)

Es valorarà que s'aportin millores beneficioses per al projecte

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès per al projecte, per
exemple, experiències d'obres de magnitud i impactes

similars

El licitador aporta millores addicionals de notable interès
exemple la supervisió o dictamen d'experts de

prestigi:

El licitador no aporta cap

millora

5punts

pel projecte,

per

3 punts
O

punts

lliurament

5.

Reducció delterminide
(0 a 5 punts)
Es valorarà que s'aportin propostes per a reduir el termini de lliurament dels resultats
de manera justificada sense afectar la qualitat dels resultats (per exemple
augmentant el nombre de tècnics i eltemps de dedicació)

i

Reducció del termini dels dos lliuraments (Avantprojecte
Ambiental; Projecte executiu)
Reducció delterminid'un dels dos lliuraments
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3punts
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..ataa

Cap reducció de

termini

0 punts

g- pnrssuposr oe m llclTAclÓ
El pressupost màxim de licitació pera la realització de totes les tasques
descrites en aquest
plec,-incloent les despeses derivades de eventuals pròrrogues
de termini de lliurament i
modificacions proposades pels licitadors, s'estableix en tso.ooo€, lvA
exclòs. La forma de
determinació del preu del treball ha estat a tant alçat.

Ef termini previst per a Ia redacció de ravantprojecte de buidat i gestió
dels residus i de
l'Estudi d'lmpacte Ambiental serà de 4 mesoi dés de rã ããtãì"
Ë'gi"t*"
det contracte,
admetent-se degudament justificat una ampliació del termini de fins
a ãmesos.
El termini estimat per a I'activitat de suport a I'Administració durant
la tramitació de l,Estudi
d'lmpacte Ambiental de_ lavantprojecte i l'anàlisi de les ál.legacions,
serà oe ¿ måso;là;;
de la presentació
l'Estudi d'lmpacte Ambiental a l'òrgan ambiental competent fins
a
-de
l'obtenció de la Declaració
d'lmpacte Ambiental, d'acorãl;ãrtrcr"-ãg.g de la Llei
2112013)- En el cas que es prorrogui el termini dels tràmits
"ro
de lã-òåclarac¡o d,lmpacte
Ambiental, s'admetrà una prorroga dé f¡ns a 2 mesos per a la realització
o,aquesta tasca.

El termini previst per a la redacció del projecte executiu de l'alternativa
escollida serà de 1
mes des de I'obtenció la Declaració d'lmpacte Ambiental, admetent-se
justificat
oeguoãment
-'-v--una ampliació deltermini de fins a

l5díes.

El pagament s'efectuarà, contra fagtr1ra. presentada, un cop realitzades les tasques
contra,ctades, després del lliurament dels iniormes i havent comprovat
el compliment dels
requisits establerts en el contracte, de la següent manera :
un 40o/o a la presentació de l'avantprojecte i I'estudi d,impacte ambiental.

yn 20% a la presentació de I'anàlisi de les al.legaciòns en el tràmit d,Avaluació

Ambiental
un 40 % contra presentació del projecte executiu

La durada total del contracte s'estima en g mesos, admetent-se degudament justificat
g-.--"'4,S
mesos de pròrroga

E

Cap del Departament d'Avaluació d'Activitats

Barcelona, 28 de desembre de 2017
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