CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES
COMARQUES TARRAGONINES COM A DESTÍ TURÍSTIC I EN ESPECIAL DE
L’AEROPORT DE REUS ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME,
AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU, L’AJUNTAMENT DE REUS,
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA, EL
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU, L’AJUNTAMENT DE
CAMBRILS, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ
DE REUS, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ
DE TARRAGONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE
VALLS.

La Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, en nom i representació de l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb NIF
P9300012C, en virtut del seu càrrec de presidenta i facultada per l’acord del Ple
del 26 de març de 2021.
El Sr. David Font i Simón, en nom i representació de l’Agència Catalana de
Turisme amb NIF S0800470G, en virtut del seu càrrec de director i facultat pel
Consell de Direcció del dia 4 de setembre de 2018.
El Sr. Isidre Gavín i Valls, en nom i representació de l’empresa pública
Aeroports Públics de Catalunya, SLU, amb NIF B64748627, en virtut del seu
càrrec de president i facultat pel Consell d’Administració del 20 de maig de 2021.
El Sr. Carles Pellicer i Punyed, en nom i representació de l’Ajuntament de
Reus, amb NIF P4312500D, en virtut del seu càrrec d’alcalde i facultat per
l’acord del Ple del dia 19 de març de 2021.
El Sr. Pau Ricomà i Vallhonrat, en nom i representació de l'Ajuntament de
Tarragona, amb NIF P4315000B, en virtut del seu càrrec d’alcalde i facultat per
acord del Ple del dia 20 d’abril de 2021.
El Sr. Pere Segura Xatruch, en nom i representació de l'Ajuntament de Vilaseca, amb NIF P4317300D, en virtut del seu càrrec d’alcalde i facultat per
l’acord de Ple del dia 30 d’abril de 2021.
El Sr. Pere Granados Carrillo, en nom i representació del Patronat Municipal
de Turisme de Salou, amb NIF P9318501E, en virtut del seu càrrec d’alcalde i
President del Patronat Municipal de Turisme de Salou i en execució de l’acord
adoptat per decret 3144/2019 de data de 26 de juny de 2019.
La Sra. Camí Mendoza i Mercè, en nom i representació de l'Ajuntament de
Cambrils, amb NIF P4303800I, en virtut del seu càrrec d’alcaldessa i facultada
per l’acord de Ple del 22 de febrer de 2021.
El Sr. Jordi Just i Miró, en nom i representació de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Reus, amb NIF Q4373002G, d’acord amb la
reunió ordinària del Comitè Executiu de la Cambra de data del 24 de març de
2021 ien virtut del seu càrrec de president.

La Sra. Laura Roigé Pons, en nom i representació de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, amb NIF Q4373001I, d’acord
amb la sessió ordinària del Ple de la Cambra de data del 22 de febrer de 2021 i
en virtut del seu càrrec de presidenta.
El Sr. Josep Maria Rovira i Valls, en nom i representació de la Cambra Oficial
de Comerç i Indústria de Valls, amb NIF Q4373004C, d’acord amb Comitè
Executiu de la Cambra celebrat el 23 de febrer de 2021 i en virtut del seu càrrec
de president.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat i la representació per a
formalitzar aquest conveni i,

EXPOSEN:
1. Que el turisme és una activitat d’alt valor estratègic pel desenvolupament de
l’economia del territori i l’Aeroport de Reus és una de les infraestructures
clau pel sector turístic per l’accessibilitat que ofereix a una part importat de la
demanda.
2. Que el transport aeri, gràcies a la touroperació vinculada al xàrter i al
creixement de l’activitat de les companyies de baix cost, esdevé una de les
fonts principals per a la promoció i el desenvolupament turístic, especialment
en territoris com el nostre que disposen d’aeroports regionals que han estat
tradicionalment els principals beneficiaris d’aquests vols.
3. Que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 152 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, és competent per la promoció econòmica de
Catalunya i, específicament, d’acord amb l’article 171 de l’Estatut és
competent per a la promoció del turisme.
4. Que Aeroports Públics de Catalunya, SLU és una empresa pública de la
Generalitat Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’objecte social de la qual estableix, entre d’altres, la promoció econòmica,
empresarial i turística de Catalunya vinculada a l’àmbit aeroportuari.
5. Que la Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim local té competència en matèria
de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del
territori provincial, d’acord amb les competències de la resta
d’Administracions públiques en aquest àmbit.
6. Que els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim local, són competents per a la promoció de les activitats
que satisfacin les necessitats de la comunitat i en especial la promoció de
l’activitat turística d’interès i àmbit local.
7. Que correspon a les Cambres de comerç, d’acord amb l’article 2 de la Llei
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i

navegació de Catalunya i del Consell General, el foment i la defensa dels
interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i la realització,
entre altres, d’accions de promoció comercial i turística d’acord amb l’article
11 d’aquesta Llei.
8. Que en data cinc d’octubre de 2011 es va constituir la Taula Estratègica de
l'Aeroport de Reus, ens sense personalitat jurídica integrat actualment per la
Generalitat de Catalunya; la Diputació de Tarragona; l’Ajuntament de Reus;
l’Ajuntament de Tarragona; l’Ajuntament de Salou; l’Ajuntament de Cambrils;
l’Ajuntament de Vila-seca; la Cambra de Comerç de Reus; la Cambra de
Comerç de Tarragona i la Cambra de Comerç de Valls i en la que també hi
participen AENA-Reus, la subdelegació del Govern de l’Estat, la Federació
Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Port Aventura World i el
Port de Tarragona. La Taula treballa per la promoció d’aquesta
infraestructura mitjançant el disseny de polítiques de relacions públiques i
comercials, actuant com un grup d’interès per a promoure l’operativa de vols
a l’Aeroport de Reus i aprova les accions a desenvolupar en compliment de
l’objecte del present conveni.
9. Que les parts signants coincideixen en considerar que les accions de
màrqueting i publicitat a través de les companyies aèries i els touroperadors
són un instrument idoni per a la promoció econòmica, empresarial i turística
de les comarques tarragonines. En aquesta tipologia d’accions, a més,
l’agregació de recursos aconsegueix millorar l’eficiència i la rendibilitat
d’aquestes.
10. Que amb anterioritat al present conveni, les parts ja han formalitzat altres
instruments de col·laboració amb similar objecte, amb una valoració positiva
dels resultats obtinguts. En concret, la Comissió de seguiment del Conveni
2017-2020, en sessió de 20 d’octubre de 2020 en la qual es va aprovar la
Memòria d’actuacions i el balanç econòmic del darrer Conveni, va posar de
manifest la necessitat de signar un nou conveni pel període 2021-2024.
Amb aquests antecedents, les parts estan d’acord en formalitzar un nou conveni
pel període 2021-2024 que es regularà per les CLÀUSULES següents :

PRIMERA- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions de la col·laboració entre les
parts per a la promoció turística i econòmica de la Costa Daurada i la seva zona
d’influència mitjançant accions de màrqueting i publicitat a realitzar en l’operativa
de l’Aeroport de Reus.

SEGONA.- Actuacions a realitzar en el marc del conveni
1. Les parts signants assumeixen els compromisos següents:

1.1. Efectuar les aportacions econòmiques necessàries per a finançar les
despeses derivades del compliment de l’objecte del conveni d’acord amb
les previsions contingudes a la Clàusula Tercera.
1.2. Assistir, mitjançant els seus representants, a les reunions de la Comissió
de seguiment prevista a la Clàusula Sisena.
1.3. Adoptar, en el marc de les seves respectives competències, les
resolucions que coadjuvin a l’assoliment de l’objecte del conveni.
2. L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,
addicionalment, assumeix els compromisos següents:
2.1. Gestionar els recursos econòmics compromesos, per la qual cosa haurà
d’administrar les aportacions efectuades per les parts, reclamar els
imports pendents i fer previsió de les aportacions futures en funció de les
despeses estimades.
2.2. Destinar els recursos aportats a finançar accions B2C de màrqueting i
publicitat destinades a promocionar la destinació “Costa Daurada” a
totes les companyies aèries i touroperadors que operin o estiguin en
condicions d’operar a l’Aeroport de Reus.
A efectes del present conveni es considera que estan en condicions
d’operar a l’Aeroport de Reus, totes aquelles companyies que aportin la
sol·licitud dels “slots” en relació amb aquest aeroport i que hagin
declarat de forma responsable la intenció d’establir com a mínim un vol
amb destí i/o origen en aquest.
Les accions de màrqueting i publicitat es realitzaran amb mitjans
externs, per la qual cosa el PTDT, com a gestor dels fons, formalitzarà
els contractes que siguin necessaris per aquest fi.
2.3. Adscriure el personal tècnic i administratiu de suport necessari per a la
realització de tasques de promoció de l’Aeroport de Reus. Aquestes
tasques inclouen amb caràcter merament enunciatiu les següents:
assessorament tècnic per incrementar l’activitat de l’Aeroport, accions de
prospecció i anàlisi de mercats, accions directes B2B de promoció de
l'Aeroport, negociacions amb companyies aèries i touroperadors,
assessorament en la formalització d'acords de promoció i el seu
seguiment i anàlisi de l'activitat de l'Aeroport.
Com a compensació global, per les despeses que suporta el PTDT,
aquest té dret a imputar com a cost del conveni, una quantia anual
equivalent al 4% de l’import anual compromès.
2.4. Donar compte periòdicament a la Comissió de seguiment de les
actuacions realitzades, de la seva justificació documental, així com del
balanç econòmic d’aquestes.

2.5. Donar compliment a les obligacions que en matèria de publicitat són
aplicables al present conveni, amb publicació al BOP, DOGC, Registre
Públic de convenis i remissió a la Sindicatura de comptes.

TERCERA.- Recursos destinats a l’execució del conveni.
1. Per a finançar les despeses derivades de l’execució del conveni, les parts es
comprometen a efectuar l’aportació anual que es detalla al quadre següent:
Membre conveni
Patronat Turisme Diputació de Tarragona
Agència Catalana de Turisme
Aeroports Públics de Catalunya, SLU
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vila-seca
Ajuntament de Salou
Ajuntament de Cambrils
COCIN Tarragona
COCIN Reus
COCIN Valls
Import total compromès

Aportació anual
642.000,00 €
469.000,00 €
469.000,00 €
142.000,00 €
114.000,00 €
71.000,00 €
71.000,00 €
71.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Percentatge de
participació
31,29 %
22,86 %
22,86 %
6,92 %
5,56 %
3,46 %
3,46 %
3,46 %
0,048 %
0,048 %
0,048 %

2.052.000,00 €

2. Per l’any 2021, les aportacions es realitzaran amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona es realitzarà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 7010-432-22602 projecte 2021-710
subprojecte 28 del Pressupost 2021 del Patronat de Turisme.
• Agència Catalana de Turisme es realitzarà amb càrrec de la partida
91001010099, que correspon a l’aplicació pressupostària D/470.0001
del Pressupost 2021.
• Aeroports de Catalunya, SLU es realitzarà amb càrrec a la partida
pressupostària 227.0089 del Pressupost 2021.
• Ajuntament de Reus es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de Promoció ciutat–Dinamització Aeroport–Diputació
Tgna. 21307-43315-461 del Pressupost 2021.
• Ajuntament de Tarragona es realitzarà amb càrrec a l’aplicació del
pressupost 2021, partida 05010/43010-46110 de despeses de
Promoció Turística i Econòmica.
• Ajuntament de Vila-seca es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021.1041.43200.46100 del Pressupost 2021.
• Ajuntament de Salou es realitzarà a través del Patronat de Turisme de
Salou amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Programa 432,
Econòmica 47900, Referència 22021000042 del Pressupost 2021.

• Ajuntament de Cambrils es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021 80 43200 46100 del Pressupost 2021.
3. Al tractar-se d’un conveni plurianual amb la intervenció de diverses
administracions, les aportacions dels anys 2022 a 2024 estaran
condicionades a l’existència de crèdit en els corresponents pressupostos.

QUARTA.- Periodificació de les aportacions anuals dels signants a la
Diputació de Tarragona.
1. Les aportacions anuals es realitzen de forma trimestral i pel 25% del total de
l’aportació anual que cada ens té assignat al quadre de la Clàusula Tercera
al compte corrent que indicarà el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona i d’acord amb el calendari següent:
a) Primera fracció: primera setmana de març
b) Segona fracció: primera setmana de juny
c) Tercera fracció: primera setmana de setembre
d) Quarta fracció: primera setmana de desembre
2. El PTDT en atenció a l’evolució dels compromisos de despesa pot reduir les
aportacions que han d’efectuar les parts, ja sigui minorant el percentatge en
alguna de les fraccions o, fins i tot, suprimint-ne alguna. Aquesta revisió es
notificarà amb una antelació mínima d’un mes a la data prevista del
pagament.
3. De no fer-se efectives en els terminis indicats les aportacions compromeses
per part de les administracions i entitats de l’àmbit territorial de la Diputació
de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona queda
expressament autoritzat al seu cobrament per via de compensació amb
qualsevol crèdit de qualsevol naturalesa que el deutor tingui amb la
Diputació de Tarragona o amb qualsevol dels seus organismes autònoms.

CINQUENA.- Règim de liquidació anual, rendició de comptes i destí del
resultat anual.
El PTDT, una vegada aprovada la liquidació del Pressupost de l’exercici anterior
i dins el primer trimestre de cada any, elaborarà una Memòria de l’actuació, que
inclourà la informació següent:
• Una memòria de l'activitat, descriptiva dels eixos fonamentals de les
accions dutes a terme i imputades al Conveni.
• Una memòria econòmica, certificada per la Intervenció de la Diputació de
Tarragona, consistent en el balanç econòmic d'ingressos i de despeses
realitzades, i determinació del resultat que n'hagi quedat, si s'escau.
• Addicionalment, es podrà incorporar qualsevol altre informació d’interès
pel desenvolupament de l’objecte del present conveni.
En base a l'anterior, el President del PTDT emetrà una proposta de resolució en
relació amb el romanent econòmic de l’exercici i la Comissió de Seguiment
decidirà sobre el seu destí, optant entre reintegrar els imports a les parts,

destinar-los a incrementar el pressupost de les accions dels anys següents o
compensant les aportacions compromeses futures. Al tractar-se d’actuacions
amb pressupost limitatiu no es preveu, en cap cas, el tancament negatiu.

SISENA.- Comissió de seguiment i Comissió tècnica.
1. Composició de la Comissió de seguiment.
Els membres de la Taula Estratègica per a la promoció de l’Aeroport de
Reus que representen a les parts signants es constitueixen en Comissió de
seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.
2. Règim de les sessions.
La Comissió es reunirà de forma ordinària cada quatre mesos o, de forma
extraordinària, quan ho sol·licitin un nombre de membres que representin,
com a mínim, el cinquanta-u per cent de les aportacions al finançament.
Presideix la Comissió la persona triada per les parts signants del present
conveni i actuarà com a secretari un funcionari de la Diputació de Tarragona.
Les decisions s’adoptaran per majoria simple de vots. Cada membre tindrà
el vot equivalent a la seva participació en les aportacions al finançament.
Poden assistir com a convidades, amb veu i sense vot, la resta de persones
assistents a les reunions de la Taula Estratègica, no signants del conveni.
3. Funcions de la Comissió.
La Comissió actuarà com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts. En exercici
d’aquestes atribucions correspon a la Comissió:
• Dictaminar, a proposta del PTDT, sobre la conformitat del pla d’actuació,
la Memòria anual i la liquidació econòmica de l’exercici.
• Dictaminar, a proposta del PTDT, sobre la destinació dels resultats de
l’exercici.
• Declarar l’incompliment dels compromisos adquirits per qualsevol de les
parts.
Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se
respecte d’aquest conveni.
4. Comissió Tècnica.
Per raons d’eficiència, les parts poden acordar constituir una Comissió
tècnica integrada per un màxim de tres membres nomenats entre els
membres de la Comissió de Seguiment.
La comissió tècnica tindrà per objecte assistir al PTDT en la presa de
decisions relatives a l’execució del conveni en el període comprès entre les
reunions de la Comissió de Seguiment.

SETENA.- Règim aplicable als incompliments
1. El PTDT donarà trasllat a la Comissió del seguiment de l’incompliment dels
compromisos econòmics assumits a l’objecte que acordi les mesures
necessàries per a fer-hi front, sens perjudici de l’exercici de les atribucions
que el present conveni atorga al PTDT per la compensació de deutes.
2. Com a mecanisme addicional de protecció, el PTDT pot, de forma motivada i
en atenció a la quantia i el risc que representi l’incompliment per la solvència
i viabilitat del conveni, adoptar les mesures necessàries per evitar
l’increment de la despesa.
3. Els majors costos que es poguessin derivar dels incompliments, com de les
mesures adoptades, seran responsabilitat de les parts que hagin incomplert
les seves obligacions.

VUITENA.- Modificació del conveni
1. Per iniciar la modificació és precís presentar una proposta modificada a la
Comissió de seguiment.
2. La Comissió de seguiment estudia la proposta i trasllada a tots els partícips
la resolució presa.
3. Els respectius òrgans de govern dels partícips han d’adoptar els acords
corresponents en relació amb la proposta de modificació plantejada.
4. El present conveni només es pot modificar per unanimitat de tots els
partícips.

NOVENA.- Causes de resolució
1. El present conveni s’extingeix per incórrer en algunes de les causes de
resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni i, en el seu cas, de la
pròrroga.
b) L’acord unànime de tots les partícips.
c) L’incompliment de les obligacions previstes al conveni per algun dels
partícips, previ requeriment de compliment de qualsevol de les altres
parts.
d) Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni.
2. La denuncia unilateral per un partícip només serà causa d’extinció del
conveni si la resta dels participis adopten un acord unànime en aquest sentit.
3. Correspon a la Comissió de seguiment declarar la resolució del conveni i
l’adopció dels acords que siguin necessaris per la seva liquidació.

DESENA.- Efectes de la resolució
1.

El PTDT presentarà a la Comissió de Seguiment una Memòria de les
actuacions realitzades durant la vigència del conveni en els termes previstos
a la Clàusula Cinquena i una proposta de liquidació del mateix.

2.

Si de la liquidació en resulta que l’import de les actuacions executades és
inferior a les aportacions rebudes de les parts del conveni es procedirà al
reintegrament de l’excés de finançament en un termini màxim de tres mesos
a partir de la data de l’aprovació per la Comissió de Seguiment.

3.

Transcorregut el termini esmentat al paràgraf anterior, sense que s’hagi
produït el reintegrament, s’haurà d’abonar l’interès de demora sobre l’import
a reintegrar.

4.

Si l’import fos superior, cada un dels partícips haurà de transferir al PTDT la
diferència que els correspongui, d’acord amb el percentatge de participació
de cada una d’ells en el finançament del conveni i fins al límit del que
pertoca aportar a cada entitat per la respectiva anualitat. Aquesta aportació
s’haurà de realitzar en el termini previst a l’apartat 2 anterior.

5.

Si en el moment de concórrer qualsevol de les causes de resolució del
conveni existeixen actuacions en fase d’execució, la Comissió de seguiment
podrà acordar la seva continuació i finalització, establint un termini
improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual es realitzarà la
liquidació en els termes previstos a l’apartat anterior.

ONZENA.- Vigència
El present conveni mantindrà la seva vigència fins el 31 de desembre de 2024
amb la possibilitat de ser prorrogat per dos anys addicionals, sempre que
s’acordi expressament per tots els partícips.

DOTZENA.- Jurisdicció
Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i
tribunals de Tarragona per resoldre qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi
d’aquest conveni.

Aquest conveni es signa per mitjans electrònics per totes les parts i es
perfecciona en la data de l’última de les signatures.

Meritxell Roigé
Pedrola - DNI
52602218E
(SIG)

Signat digitalment per
Meritxell Roigé Pedrola
- DNI 52602218E (SIG)
Data: 2021.06.04
14:57:08 +02'00'

Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Signat digitalment per
David Font
David Font Simon - DNI
39362101Q (SIG)
Simon - DNI
Data: 2021.05.31 14:40:55
39362101Q (SIG) +02'00'

Sr. David Font i Simón
Director de l’Agència Catalana de Turisme

2021.05.27
'00'02+ 16:11:51
Sr. Isidre Gavín i Valls
President d’Aeroports Públics de Catalunya, SLU
Signat digitalment
per Carles Pellicer
Carles Pellicer
Punyed - DNI
Punyed - DNI
39845182M (TCAT)
39845182M (TCAT)
Data: 2021.06.07
17:00:21 +02'00'

Sr. Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de l’Ajuntament de Reus
Pau Ricomà
Vallhonrat DNI
39653091X
(TCAT)

Signat digitalment
per Pau Ricomà
Vallhonrat - DNI
39653091X (TCAT)
Data: 2021.06.08
08:25:22 +02'00'

Sr. Pau Ricomà i Vallhonrat
Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona
Pere Segura
Xatruch - DNI
47765249E
(SIG)

Firmado digitalmente
por Pere Segura
Xatruch - DNI
47765249E (SIG)
Fecha: 2021.06.09
13:18:37 +02'00'

Sr. Pere Segura Xatruch
Alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca

Signat

PERE
digitalment per
GRANADOS
PERE GRANADOS
CARRILLO - DNI
CARRILLO DNI 39845698S 39845698S (TCAT)
Data: 2021.06.16
(TCAT)
15:20:58 +02'00'

Sr. Pere Granados Carrillo
Alcalde i President del Patronat Municipal de Turisme de Salou

Sra. Camí Mendoza i Mercè
Alcaldessa de l’Ajuntament de Cambrils

Sr. Jordi Just i Miró
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

Sra. Laura Roigé Pons
Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

Sr. Josep Maria Rovira i Valls
President de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls

