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CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 
(GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA NORD), LA FUNDACIÓ INSTITUT 

DE RECERCA EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL I LA 
FUNDACIÓ TICSALUT 

 

 
REUNITS 

 

D'una part, el Sr. Jordi Ara del Rey, major d'edat i amb D.N.I número XXXXXXXXX. 
 

D'una altra part, el Sr. Carles Esquerrà i Victori, major d'edat i amb D.N.I número 
XXXXXXXX i el Sr. Marc Vilar Capella, major d'edat, amb DNI XXXXXXXXX 
I, d'una altra part, el Sr. Josuè Sallent Ribes, major d'edat i amb D.N.I número 
XXXXXXXXXXX. 

 

ACTUEN 
 
El primer, com a Gerent de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'lnstitut 
Català de la Salut, en nom i representació de l'lnstitut Català de la Salut (en endavant, 
“ICS-HUGTP”), amb CIF Q-5855029-D i domicili a Carretera de Canyet, s/n (Can Ruti), 
08916 Badalona, en ús de les facultats que li són conferides per la Resolució 
SLT/3067/2018, de 18 de desembre, del Director Gerent de l'ICS, de delegació de 
competències en les persones titulars de les gerències territorials de l'ICS, així com en 
el director/a gerent de centre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (DOGC núm. 
7788, de 15 de gener de 2019) 

Els segons, com a Gerent i apoderat, respectivament, de la Fundació Institut 

d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), entitat amb CIF 

G60805462 i domicili social a Ctra. de Canyet, s/n, 08916 Badalona, actuant, en nom i  

representació de la Fundació, en virtut de les facultats que tenen conferides en 

escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, senyor Francisco Armas 

Omedes, el dia 29 de juliol de 2016, amb el número de protocol dos mil dos-cents 

trenta-tres. 

 
El tercer, en nom i representació de la Fundació Ticsalut (en endavant, “TICSALUT”), 
amb CIF G64350374 i domicili a C/de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona, d'acord 
amb el nomenament com a Director de TICSALUT aprovat en sessió del Patronat de 11 
de juliol de 2018, i en virtut de les facultats conferides pel Patronat de la Fundació, de 
conformitat amb l'article 34 i en relació amb l'article 23 dels Estatuts de la Fundació, 
aprovats per AcOrd de Govern, de 19 de setembre de 2006. 

 
Les parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat legal per signar aquest 
conveni, 

MANIFESTEN 

 

I. Que l'ICS és una empresa pública creada a l'empara de la Llei 8/2007, de 30 de 
juliol, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional i de gestió. Entre les 
funcions de l'ICS es troba la de desenvolupar una organització assistencial de la 
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Generalitat que sigui un referent i un model de provisió de serveis de salut a 
Catalunya i la d'adaptar les polítiques d'informació i els mètodes d'interacció amb 
els usuaris. 

II. Que a l'Àrea Metropolitana Nord de Barcelona l'ICS gestiona l'Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), de Badalona, que és el centre de 
referència per a l'atenció d'alta complexitat dels 800.000 ciutadans del 
Barcelonès Nord i el Maresme i l'hospital general bàsic de més de 200.000 
badalonins i veïns de diversos municipis de l'entorn. 

III. Que l'HUGTP incorpora com a elements fonamentals de la seva activitat 
l'oferiment d'atenció sanitària integral i de qualitat a la ciutadania del seu entorn i 
el desenvolupament d'activitats de recerca i docència orientades a la millora de 
la pràctica clínica. 

IV. Que l'HUGTP es troba en el Campus Can Ruti, un àrea biomèdica d'excel·lència, 
en la que s'hi ha anat teixint una xarxa assistencial, de recerca i de docència 
que avui és un punt de referència en I'àmbit de la salut i la biomedicina a 
Catalunya. 

V. Que dins del Campus Can Ruti es troba l'IGTP, centre de recerca públic que té 
com a objectiu principal incrementar el coneixement científic per transformar-lo 
en una millor salut i atenció mèdica dels pacients i de la comunitat. 

VI. Que l'IGTP és l'encarregat de coordinar la investigació científica del Campus Can 
Ruti, treballant en estreta col·laboració amb els altres centres que s'hi ubiquen 
i assumeix les activitats de suport a la gestió de la recerca i a la innovació 
tecnològica a l'entorn de l'HUGTP. 

VII. Que els professionals de l'HUGTiP desenvolupen un elevat volum de recerca i, per 
aquest motiu, l'HUGTIP té constituït el Comité d'Ètica d'Investigació Clínica, 
acreditat per la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del 
Departament de Salut com a Comité d'Ètica d'Investigació amb Medicaments 
(CEIm), què té com a àmbit d'actuació, a més del propi HUGTP, altres centres 
sanitaris hospitalaris i extra hospitalaris i altres institucions o centres en què no es 
poden dur a terme projectes de recerca que impliquin activitats d'assistència 
sanitària a individus humans, entre els quals es troba l'IGTP. 

VIII. Que el CEIC de l'HUGTIP s'ocupa d'anaIitzar activitats i projectes d'investigació 
que componen el tractament de mostres biològiques d'origen humà i de dades 
personals, seudonimitzades o anonimitzades i, per aquest motiu, en compliment 
del que disposa l'apartat h) de la Disposició Addicional dissetena de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
de drets digitals, compta entre els seus membres amb un expert amb 
coneixements suficients del Reglament (UE) 2016/679. 

IX. Que, tot i així, les tasques a desenvolupar i la documentació a formalitzar tant 
per part de l'HUGTP com per part de l'IGTP com a conseqüència d'aquesta 
activitat recerca, que supervisa el CEIC requereixen suport i assessorament 
continu en matèria de protecció de dades. 

X. Que TICSALUT és una fundació adscrita al Departament de Salut que té per 
objecte global promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les 
tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut. Entre les 
activitats de TICSALUT es troba la de donar suport i assistència tècnica per 
facilitar la presa de decisions i la implantació de solucions. 

XI. Que, per mitjà de Resolució de la Secretaria General del Departament de Salut de 
19 de juliol de 2018, es \/a atribuir a TICSALUT, mitjançant el seu Director, Sr. 
Josuè Sallent Ribes, les funcions de delegat de protecció de dades en l'àmbit del 
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Departament de Salut - DPD, el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d'entitats del seu 
sector públic que ho sol·licitessin i amb les quals es formalitzés el corresponent 
document d'adhesió. 

XII. Que per I'exercici de les funcions de delegat de protecció de dades, TICSALUT 
s'ha dotat d'una oficina amb la deguda separació funcional per exercir les 
funcions que té encomanades d'acord amb els procediments pertinents, l'Oficina 
del DPD. 

XIII. Que, l'ICS i l'IGTP respectivament han formalitzat la seva adhesió a TICSALUT 
com a delegat de protecció de dades - DPD. 

XIV. Que l'apartat quart de la resolució de la Secretaria General del Departament de 
Salut de 19 de juliol de 2018, per la qual s'atribueixen a TICSALUT, les funcions 
de delegat de protecció de dades en l'àmbit del Departament de Salut preveu 
que la Fundació posarà a disposició del senyor Josué Sallent Ribes els recursos 
materials i humans necessaris per dur a terme les funcions que se li atribueixen 
com a delegat de protecció de dades, tenint en compte el nombre i la grandària de 
les entitats en les quals les exerceixi. 

XV. Que l'article 38.2 del Reglament (UE) 2016/679, estableix que el responsable i 
l'encarregat del tractament han de donar suport al delegat de protecció de dades, en 
l'acompliment de les funcions esmentades a l'article 39 i han de facilitar els 
recursos necessaris per complir aquestes tasques i per accedir a les dades 
personals i a les operacions de tractament, així com per mantenir el seu 
coneixement expert. 

XVI. Que, les parts han constatat la necessitat de reforçar les actuacions en matèria de 
protecció de dades i de treballar-hi de forma conjunta per tal de donar suport a les 
activitats relacionades amb l'àmbit assistencial i amb I'àmbit de recerca. En efecte, 
s'ha produït un creixement exponencial de la salut digital, que porta aparellat 
el creixement de les dades generades. Així mateix, i en particular arrel de la COVID 
19, s'han generat nous projectes d'investigació i nous tractaments de dades, la 
majoria disruptius, que requereixen una actuació en aquest àmbit. 

XVII. Que, les parts, en l'àmbit dels seus respectius objectius, competències i 
funcions, tenen interès comú en potenciar, en aquest nou context, les polítiques i 
actuacions proactives de protecció de dades, de forma que es pugui garantir el 
compliment normatiu tant en els tractaments declarats com en els nous 
tractaments de dades que sorgeixin. 

 

En virtut del que ha estat exposat, les parts aquí representades, reconeixent-se 
mútuament capacitades per atorgar el present conveni, han convingut atorgar-la de 
conformitat amb les següents, 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 
 

L'objecte del present conveni és regular la cooperació entre les parts per tal de donar 
suport, en matèria de protecció de dades, a les activitats que l'HUGTP i l'IGTP 
desenvolupen dins de l'àmbit de les seves respectives competències. 

 

SEGONA.- COMPROMISOS PER A LA COOPERACIÓ 

 
Les parts assumeixen els següents compromisos en la cooperació: 
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2.1 Compromisos de I'ICS-HUGTP en el seu àmbit de responsabilitat: 

a) Designar un referent en matèria de protecció de dades a l'ICS-HUGTP que: 
i. actuarà com a enllaç del DPD per a qualsevol qüestió relativa a la 

protecció de dades; 
ii. elaborarà un registre de les activitats de tractament seguint el model 

corporatiu, el mantindrà actualitzat i ajudarà a definir un nivell apropiat de 
risc per a cada activitat de tractament. A aquest efecte, haurà de 
notificar prèviament al DPD qualsevol activitat de tractament; 

iii. assistirà en la identificació dels corresponents responsables funcionals 
del tractament; 

iv. tindrà dret a sol·licitar dels responsables funcionals la informació 
necessària i adequada per a l'exercici de les seves funcions. 

v. mantindrà actualitzat i a disposició del DPD el registre d'incidents i de 
violacions de seguretat. 

vi. co-elaborarà una proposta d'informe anual de situació de la protecció de 
dades. 

b) Permetre l'accés a la informació i a les dades necessàries per tal que 
TICSALUT pugui dur a terme les seves funcions com a DPD. 

c) Facilitar l'accés a les instal·lacions de l'HUGTP del personal que TICSALUT 
adscrigui al desenvolupament de les funcions de DPD in situ. 

d) Dotar al personal de TICSALUT d'un espai de treball per dur a terme les seves 
funcions. 

2.2 Compromisos de l'IGTP en el seu àmbit de responsabilitat: 
 

a) Designar un referent en matèria de protecció de dades a l'IGTP que: 
i. actuarà com a enllaç del DPD per a qualsevol qüestió relativa a la 

protecció de dades; 
ii. elaborarà un registre de les activitats de tractament seguint el model 

corporatiu, el mantindrà actualitzat i ajudarà a definir un nivell apropiat de 
risc per a cada activitat de tractament. A aquest efecte, haurà de 
notificar prèviament al DPD qualsevol activitat de tractament; 

iii. assistirà en la identificació dels corresponents responsables funcionals 
del tractament; 

iv. tindrà dret a sol·licitar dels responsables funcionals la informació 
necessària i adequada per l'exercici de les seves funcions. 

v. mantindrà actualitzat i a disposició del DPD el registre d'incidents i de 
violacions de seguretat. 

vi. co-elaborarà una proposta d'informe anual de situació de la protecció de 
dades. 

b) Permetre l'accés a la informació i a les dades necessàries per tal que 
TICSALUT pugui dur a terme les seves funcions com a DPD. 

c) Facilitar l'accés a les instal·lacions de l'IGTP del personal que TICSALUT 
adscrigui al desenvolupament de les funcions de DPD in situ; 

d) Dotar al personal de TICSALUT d'un espai de treball per dur a terme les seves 
funcions 

2.3 Compromisos de TICSALUT: 
 

a) Actuar diligentment com a DPD i coordinar les actuacions dels referents de 
protecció de dades de l'ICS- HUGTP i l'IGTP. 
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b) Exercir les funcions de DPD de forma presencial a l'ICS-HUGTP i a l'IGTP, 
mitjançant I'adscripció d'un tècnic de l'Oficina del DPD durant un temps no 
inferior a 35 hores setmanals 
Aquestes funcions inclouran: 

1. l'assistència al CEIC i avaluació dels protocols de recerca 
2. el suport i assessorament a les tasques que aquest ha de 

desenvolupar en l'àmbit de la protecció de dades, incloent la 
documentació que s'ha de formalitzar com a conseqüència de l'activitat 
de recerca que supervisa el CEIC, 

3. el suport i l'assessorament en protecció de dades a l'activitat de 
recerca del BIOBANC, pel que fa a la gestió de les dades associades a 
mostres biològiques excedents de l'assistència, 

4. l'assessorament dels investigadors de les entitats, per tal de facilitar la 
protecció de dades des del disseny dels projectes. 

c) Elaboració de plans de formació adaptats i en coordinació amb I'ICS- HUGTP i 
l'IGTP. 

d) Elaboració de materials adaptats i en coordinació amb I'ICS- HUGTP i l'IGTP per 
tal de donar suport metodològic i documental a les activitats que són 
responsabilitat del DPD (anàlisi de riscos, avaluació d'impacte...). 

e) Elaboració d'un informe anual de situació en coordinació amb els referents de 
l'ICS-HUGTP i l'IGTP; i, 

f) Justificar, amb la periodicitat i en la forma que es fixi per part de la comissió de 
seguiment definida a la clàusula cinquena, la destinació dels fons aportats per 
l'IGTP a la cobertura de les despeses associades a les actuacions objecte del 
present Conveni. 

 

2.4 El personal de les parts podrà desenvolupar alguna activitat a les instal·lacions de 
les altres parts, havent de respectar les normes de funcionament intern dels centres de 
treball, i sense que en cap cas s'aIteri la seva relació jurídica ni adquireixi cap dret 
enfront de les altres parts. 

 
Sigui quina sigui la seu en la qual es despleguin les activitats derivades d'aquest 
conveni el personal que s'hi adscrigui percebrà les seves retribucions de l'entitat 
d'origen i mantindrà amb ella la seva dependència orgànica i vinculació jurídica sense 
que l'eventual trasllat de lloc de treball comporti cap modificació en el règim jurídic que 
hi tingui establert, de manera que l'entitat a la qual pertany es mantindrà responsable 
de la gestió i seguiment dels deures laborals, inclosos els de seguretat social i els 
fiscals. 

 
TERCERA.- PRESSUPOST 

 

3.1 Pel desenvolupament de les actuacions que constitueixen l'objecte del present 
Conveni, l'IGTP abonarà a TICSALUT un import anual de 75.000€. 

L'abonament es realitzarà de manera trimestral, mitjançant transferència bancària a 
TICSALUT al compte IBAN ES88 0081 0036 4500 0204 5810 / BSAB ESBB. 

3.2 Es deixa constància expressa que l'esmentat pressupost únicament inclou els 
costos derivats de I'execució del Conveni, sense que hi estigui inclòs cap marge 
comercial. 
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OUARTA.- VIGÈNCIA 
 

4.1 El present Conveni tindrà una \/igència d'un any (1) any a comptar des de I'1 de 
juliol de 2020 i es podrà prorrogar expressament anualment, fins a un màxim de quatre 
(4) anys, excepte que alguna de les parts decideixi la seva resolució d'acord a 
l'estipulació vuitena. 

 

4.2 No obstant l'anterior, les actuacions iniciades i no finalitzades a la data efectiva de 
resolució es continuaran regulant pel present Conveni fins a la seva conclusió. En 
aquest sentit, qualsevol dret econòmic a favor de les parts que es derivi de les 
actuacions regulades pel present Conveni es mantindrà, fins i tot una vegada finalitzat 
aquest. 

 
 

CINQUENA.- ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ. 

 
5.1 Per al seguiment i correcta execució d'aquest Conveni, així com per a resoldre les 

possibles divergències que poguessin sorgir en la interpretació dels termes i amb 

l'objectiu d'estimular i coordinar les actuacions de les parts, es constitueix una 

comissió mixta de seguiment (en endavant, “Comissió”). 

 
5.2 La Comissió inclourà dos representants de l'ICS-HGTP, dos representants de l'IGTP 

i dos representats de TICSALUT, farà les reunions que consideri adients, sempre 

que així ho demani una de les parts, amb un mínim d'una per semestre, per valorat el 

progrés de les iniciatives de cooperació endegades i resoldre qüestions que no permetin 

el seu correcte desenvolupament. 

 
5.3 De la mateixa manera podran assistir a les reunions de la Comissió els experts 

designats en cada cas per les parts i que siguin necessaris per al millor 

desenvolupament dels corresponents treballs. 

 
5.4 La Comissió tindrà les següents funcions: 

a) Impuls i seguiment de l'execució del present Conveni. 

b) Resolució dels problemes sobre la interpretació i execució del present Conveni. 

c) Elaboració d'una Memòria de l'estat de les actuacions realitzades a l'empara 
d'aquest Conveni i dels seus resultats. 

d) Funcions. Establir i fer seguiment del calendari. La Comissió avaluarà les 
necessitats operatives i organitzatives que puguin sorgir durant el període de 
vigència d'aquest Conveni, per tal d'estudiar fórmules conjuntes i comuns que 
puguin repercutir en l'assoliment dels objectius previstos. Durant el mes de 
desembre de l'any en curs, la Comissió revisarà el pressupost referit a la 
Clàusula 2.1 del present Conveni, per comprovar si resulta necessari ajustar-lo 
per a cobrir de forma efectiva tots els costos derivats de l'execució del Conveni. 

5.5 Els acords de la Comissió requeriran el vot favorable de la majoria dels seus 

membres. 

 
5.6 De les reunions de la Comissió, s'aixecarà acta elaborada a aquest efecte, en què 

es reflecteixin de manera escrita i detallada els acords adoptats. El contingut de les 
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actes serà vinculant per les parts si transcorregut un termini de 5 dies hàbils des de la 

tramesa, cap de les parts manifesta la seva no conformitat amb el contingut de les 

mateixes. 

 

SISENA.- INTERLOCUTORS  
 
Les parts designen com a interlocutors per a la òptima execució d'aquest Conveni a 
les següents persones: 

 

a) Per part de l'ICS-HGTP 

 

 
b) Per part de l'IGTP 

c) Per part de TICSALUT: 

Dra. Ma Assumpció Benito 

Sr. Jorge Acebillo 

Sra. lris Bargallò 

Sr. Robert Rubió 

 

SETENA.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. 

 
Cap disposició d'aquest Conveni haurà d'interpretar-se com una cessió o transferència 
de cap dret de propietat intel·lectuaI o know-how pertanyent a les parts que no sigui 
transferit expressament en aquest Conveni. En conseqüència, les parts es 
comprometen a respectar els seus respectius drets de propietat sobre aquests drets de 
propietat intel·lectuaI en tot moment. 

 

Si com a conseqüència de la col·laboració s'obtinguessin resultats susceptibles de ser 
protegits, la titularitat dels mateixos correspondrà a cadascuna de les parts en funció de 
les aportacions de cada part en la seva obtenció, d'acord amb la normativa aplicable. 
Les parts es comprometen a negociar i acordar de bona fe els termes i condicions de 
la titularitat de resultats així com la protecció, manteniment i defensa dels drets de 
propietat intel·lectuaI sobre els resultats. 

 
VUITENA.- RESOLUCIÓ 

 
8.1 El present Conveni podrà quedar sense efecte per les següents causes: 

• Mutu acord de les parts, sempre i quan els representants de les tres 
institucions expressin la seva voluntat de resoldre el Conveni de forma 
expressa i per escrit. 

• Desistiment unilateral de qualsevulla de les parts, comunicada a les altres parts 
amb una antelació mínima de 2 mesos, sempre que es procedeixi a la 
liquidació dels compromisos contrets per cadascuna de les parts fins al 
moment de la resolució esmentada. 

• impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que 
en constitueixen l'objecte. 

• Incompliment manifest, per quaI sevol de  les parts, dels pactes convinguts. 

• Les reestructuracions funcionals en quaI sevoI de les institucions signatàries que 
facin inviabIe el compliment. 



8  

8.2 En tots els casos hauran de finalitzar les tasques corresponents al present Conveni 
que estiguin en vigor. 

8.3 La resolució produirà la finalització de la col·laboració objecte d'aquest Conveni. 

8.4 Les disposicions de la clàusula setena subsistiran després de la resolució del 
Conveni. 

 
NOVENA.- MODIFICACIONS 

 

Tota modificació al present Conveni únicament tindrà validesa si està explícitament 
subscrita per les parts, havent-se d'incorporar com Addenda. En aquest cas, a banda de 
les estipulacions explícitament modificades, les restants conservaran la seva 
validesa i per tant seran de plena aplicació. 

 
DESENA.- CESSIÓ 

 

Les parts no podran cedir la seva posició en el Conveni, ni tampoc els drets i 
obligacions que se'n derivin a favor o al seu càrrec sense el consentiment previ i per 
escrit de les altres parts. 

 
ONZENA.- RESPONSABILITAT 

 

11.1 En cap cas serà una part responsable davant de les altres de qualsevol dany i 
perjudici de caràcter indirecte, com ara poguessin ser, de manera enunciativa però no 
limitativa, la pèrdua d'expectatives relacionades amb el present Conveni. 

 

11.2 Cap de les parts respondrà enfront de les altres per qualsevol incompliment de les 
obligacions en cas de força major. 

 
DOTZENA.- INDEPENDÈNCIA DE LES PARTS 

 

12.1 La formalització d'aquest Conveni no implica l'existència d'associació o creació de 
cap tipus d'entitat conjunta de col·laboració, de manera que cap de les parts podrà 
obligar i vincular l'altra en virtut d'aquest Conveni i romandran independents entre si, 
sense que hi hagi cap relació de representació o agència. Així mateix cada part serà 
responsable de la gestió, direcció, control, supervisió i retribució dels seus propis 
empleats. 

 

12.2 Res del que disposa aquest Conveni pot interpretar-se com una obligació entre les 
parts de compartir les pèrdues o beneficis que puguin derivar-se del 
desenvolupament d'aquest ni de les activitats d'una d'elles, de manera que cada part  
assumirà els costos, riscos i obligacions que puguin derivar-se del desenvolupament 
d'aquest Conveni per a cadascuna d'elles, d'acord amb les estipulacions del propi 
Conveni. 
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TRETZENA.- LITIGIS 

 

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se 
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona per a que coneguin i decideixin sobre les 
qüestions que puguin sorgir respecte l'acompliment d'aquest Conveni. 

 
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l'execució i compliment del present 
conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu 

 
I, en prova de conformitat, s'estén i es signa el present Conveni de Cooperació per 
triplicat exemplar i a un sol efecte. 

 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 

 
Per delegació del director gerent de l'IGS 
Resolució SLT/3067/2018, de 18 de desembre 
DOGC núm. 7788-15.1.2019 

 
 
 
 

 
 
 

Sr. Jordi Ara del Rey *’‘'“ " 
Gerent de la Gerència Territorial 
Metropolitana Nord 

FUNDACIÓ TICSALUT 

 
 
 
 
 

 
Sr. Josuè Sallent Ribes 
Director 

 
 
 

 
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
GERMANS TRIAS I PUJOL 

 
 

 

Sr. Carles Esquerre i Victori 
Gerent 


