CONTRACTE PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL DE LES EMPRESES
MUNICIPALS DE VILADECANS

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE MIGRACIÓ
DE LA CENTRALETA DE
VEU A MICROSOFT
TEAMS

DATA

A data de signatura digital

CODI
PROJECTE

133/21

REUNITS
D’una part, la Sra. Alicia Valle Cantalejo, proveïda del seu DNI 46.639.571-X i el Sr. Joan
Carles Lopez Méndez, proveït de DNI núm. 43.429.199-R i domiciliat a efectes de
notificacions a Viladecans, carrer Pompeu Fabra, núm. 50.
I d’altra, el Sr. Diego Presa Alonso, amb con DNI núm. 71.341.655-W, i el Sr. JoséAntonio Muga Fernandez, con DNI número 46.675.283-A, ambdós amb domicili a efectes
de notificació a (28042) Madrid, Av. de América número 115

INTERVENEN
a)

La Sra. Alicia Valle Cantalejo i el Sr. Joan Carles López Méndez, en nom i
representació de l’entitat VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L., (en
endavant VIGEM).
Actua en la seva qualitat de CONSELLERA DELEGADA de la mateixa, amb facultats
suficients en virtut d’acord del Consell d’Administració de la societat, celebrat en data
16 d’octubre de 2019, que va ser elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada en
data 5 de novembre de 2019, pel notari D. Leopoldo Martínez de Salinas Bassols, amb
el núm. 1329 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en data
30 de desembre de 2019, al Volum 44151, foli 54, full núm. B-390027, inscripció 23.
El Sr. Joan Carles López Méndez intervé en nom i representació de l’entitat
VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L., domiciliada en el carrer
Pompeu Fabra núm. 50 de Viladecans, constituïda per temps indefinit, segons
escriptura atorgada davant Notari de Viladecans, Sr. Joaquin-Jesús Sánchez
Cobaleda, en data 27 de gener de 2011, amb el número 44 del seu protocol; consta
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 41.317, foli 164, full núm. B390027, inscripció 6ª, amb CIF. núm. B-65001935.
Actua en la seva qualitat de GERENT de la mateixa, amb facultats suficients en virtut
d’acord del Consell d’Administració de la societat, celebrat en data 16 d’octubre de
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2019, que va ser elevat a públic mitjançant escriptura autoritzada en data 5 de
novembre de 2019, pel Notari de Viladecans, Sr. Leopoldo Martínez de Salinas
Bassols, amb el núm. 1332 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona el 31 de gener del 2020, al volum 44.151, foli 54, full núm. B-390027,
inscripció 24ª
La Sra. Alicia Valle Cantalejo també intervé en nom i representació de VILADECANS
MEDITERRÀNIA SL, VILADECANS QUALITAT SL i VILADECANS RENOVACIÓ
URBANA SL actuant com a CONSELLERA DELEGADA de les mateixes, amb
facultats suficients en virtut d’acord del Consell d’Administració de les societats,
celebrat en data 16 d’octubre de 2019, que va ser elevat a públic mitjançant escriptura
autoritzada en data 5 de novembre de 2019, pel notari D. Leopoldo Martínez de
Salinas Bassols, amb el núm. 1328, 1331 i 1330 del seu protocol, respectivament.
a) El Sr. Diego Presa Alonso i el Sr. José-Antonio Muga Fernandez en nom i
representació de VODAFONE ESPAÑA SAU, en endavant EL CONTRACTISTA,
constituïda per temps indefinit, amb la denominació d’ “ Alianza Internacional de
Redes telefonicas, SA”, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Madrid Sr.
Angel Benitez-Donoso Cuesta, en data 27 de maig de 1994, amb el número 1698 de
protocol; canviada la seva denominació per la de “AIRTEL MÓVILES SA”, mitjançant
escriptura atorgada davant del Notari de Madrid D. Jose Manuel Rodríguez PoyoGuerrero, en data 1 d’agost de 1995, amb el número 2445 del seu protocol i canviada
la seva denominació per l’actual, mitjançant escriptura atorgada davant el Notari
d’Alcobendas, Sr. Manuel Rodríguez Marín, en data 10 d’abril de 2003, amb el núm.
1190 de protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 9.529, foli 37, full
núm. M-131.612 inscripció 18a.
Actuen com APODERATS de la mateixa, amb facultats suficients en virtut
d’escriptura de PODER atorgada davant el Notari de Madrid el Sr. Francisco Javier
Cedrón López-Guerrero en data 7 de julio de 2021 amb núm. 949 del seu protocol, i
d’escriptura de poder atorgada davant Notari de Madrid Sr. Francisco Javier Cedrón
López-Guerrero, amb data 9 de maig de 2019 amb el número 665 del seu protocol,
declarant sota la seva responsabilitat que la citada representació és actualment
vigent, no ha estat revocada fins la data i que les facultats que consten en ella no han
presentat cap modificació.
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat, per contractar
ELS SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL DE LES EMPRESES MUNICIPALS DE
VILADECANS: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA SL, VILADECANS QUALITAT SL,
VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS SL i VILADECANS RENOVACIÓ
URBANA SL

PACTEN
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PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del present contracte és el servei de telefonia mòbil de les empreses municipals de
Viladecans: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA SL, VILADECANS QUALITAT SL,
VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS SL i VILADECANS RENOVACIÓ
URBANA SL.
L’esmentat servei inclou:
• Subministrament i manteniment del servei de telefonia mòbil
• Consums de les línies de telefonia mòbil dels treballadors de les empreses municipals
amb servei de dades mòbils. ( Servei de veu il·limitat -excepte núm. 902 i similars i
extracomunitaris- amb 20 GB de dades)
• Accés a la plataforma web o eina de l’operador per gestionar les línies corporatives,
targetes sims per fer duplicats de targeta.
• Servei d’assistència i suport tècnic
• Servei de roaming Europa
• Gestió comercial i d’atenció al client
• Gestió de l’inventari i documentació del sistema
• Gestió del directori de línies
• Elaboració d’informes de tràfic i rendiment
• Facturació detallada dels serveis
• Gestió de modificacions i canvis
SEGON.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar-se d’acord amb les condicions
d’execució següents:
a)
El contractista es compromet a realitzar el servei d’acord amb els següents
requeriments:
• Temps de resposta en cas de caiguda del servei: immediat.
• Temps de resolució en cas de caiguda del servei: 2 hores.
• Termini de recollida de terminals inferior a 24 hores en dies feiners.
• Temps de resposta comercial en cas de serveis que no requereixen
realització de projectes o estudis: Màxim 2 dies hàbils des de la
sol•licitud.
• Gestió d’altes: Inferior a 24 hores en dies feiners des de la sol•licitud
• Gestió de baixes, canvis i activacions Immediat.
b)
El contractista se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin dictades per
VIGEM, i per la direcció dels serveis d’aquesta societat competents en la matèria, en relació
al treball contractat. El Responsable d’Informàtica de VIGEM serà l’interlocutor amb els
usuaris, i coordinarà amb el contractista la posada en marxa d’aquesta solució.
c)
El contractista a més de la funció primordial de l’objecte del present encàrrec, s’obliga
a la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són pròpies de la seva
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competència professional per tal de garantir l’adequada realització dels treballs ressenyats,
amb la diligència obligada per l’especialitat dels seus coneixements i la garantia tècnica i
professional que implica la seva intervenció, així com es compromet a facilitar - en els
terminis que es fixin - tots els documents adients pel bon desenvolupament del mateix.
TERCER.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini per a l’execució dels serveis serà UN (1) ANY. El present contracte es podrà
prorrogar per un període d’UN ( 1) ANY més. La pròrroga serà potestativa per VIGEM i
obligatòria per la CONTRACTISTA.
En cas que s’acordi la pròrroga, els preus a aplicar seran els preus d’adjudicació que resultin
de l’oferta de l’adjudicatari a la present licitació, atès que no hi haurà revisió de preus.
QUART.- PREU DEL CONTRACTE
Els preus unitaris per a la prestació del servei del present contracte i per tant, els honoraris a
satisfer per hora de servei, seran els que va presentar l’adjudicatari a la seva oferta, i per
tant, de NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (9,40 €.- ) IVA exclòs per cada línia
amb trucades il·limitades i 20 GB de dades.
En el cas que s’hagin realitzat trucades especials no incloses en l’oferta s’abonaran
igualment mitjançant domiciliació bancaria prèvia validació de la corresponent factura.
El preu del contracte, dependrà de les necessitats de VIGEM i dependrà dels encàrrecs
realitzats d’acord amb la llista de preus anteriorment indicat, corresponent a l’oferta de
l’adjudicatari. L’import màxim del contracte no excedirà de TRENTA MIL EUROS (30.000.- €).
És per això que aquest import té caràcter estimatiu i no vinculant per VIGEM ja que com
s’ha indicat, el preu es determina en base a preus unitaris en funció de les necessitats reals
de VIGEM.
El preu s'entén que comprèn la totalitat dels treballs establerts en la clàusula 1a. del present
contracte, i els especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques en la forma i amb la
documentació exigida i tràmits requerits per la normativa vigent. Els preus consignats en
aquest, són indiscutibles i no admeten cap prova d'insuficiència, portant implícit l'import dels
treballs accessoris o auxiliars, el de les despeses, si s’escau, de la convocatòria de licitació i
formalització, en el seu cas, el de la imposició fiscal derivada del contracte i el de les
càrregues laborals i col·legials de tot ordre.
El present contracte no està subjecte a revisió de preus.
L’ADJUDICATARI podrà cedir els seus drets de cobrament davant l’òrgan de contractació
per qualsevol dels mitjans previstos a la legislació vigent.
En cas que s’acordi la pròrroga del contracte, els preus a aplicar seran els preus
d’adjudicació que resultin de l’oferta de l’adjudicatari a la present licitació, atès que no hi
haurà revisió de preus
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CINQUÈ.- FORMA DE PAGAMENT
L’adjudicatari del contracte tindrà dret a l'abonament, conforme als preus convinguts, dels
serveis objecte de contractació de manera mensual.
L’adjudicatari facturarà a cada una de les SPM d’acord amb els conceptes que li
corresponen en funció de la titularitat de les línies, indicant-les clarament a la factura.
Les dades per a la facturació són les següents:
Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L.
N.I.F.B-65001935
Adreça: Pompeu Fabra, 50
08840 Viladecans
S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.
N.I.F. B-60039088
Adreça: Pompeu Fabra, 50
08840 Viladecans
S.P.M. Viladecans Renovació Urbana, S.L.
N.I.F. B-64829963
Adreça: Santiago Rusiñol,6
08840 Viladecans
S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L.
N.I.F.B-63142848
Adreça: Av. Josep Tarradelles,17
08840 Viladecans

En el cas que s’hagin realitzat trucades especials no incloses en l’oferta s’abonaran
igualment mitjançant domiciliació bancaria prèvia validació de la corresponent factura.
El pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la Llei 11/2013,
de 26 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
A tal efecte s’estableix un termini màxim de 30 dies dins el qual els serveis tècnics de VIGEM
duran a terme la verificació/ validació de la factura que correspongui per la prestació dels
serveis o recepció dels bens.
El termini de pagament serà de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validació/ verificació de la factura pels serveis tècnics de VIGEM; tenint en compte que el dia
de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis tècnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.
El contractista podrà cedir els seus drets de cobrament front l’òrgan de contractació per
qualsevol dels mitjans previstos a la legislació vigent.
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SISÈ.- GARANTIES
No s’exigeix constituir cap garantia provisional ni definitiva.
El contractista queda obligat, a garantir el servei durant l’execució dels treballs i dins el
termini d’un mes des de la recepció dels mateixos, a atendre consultes i aclariments que
VIGEM li formuli. S’obliga igualment a esmenar i reparar al seu càrrec les possibles
incidències dels serveis i els errors que puguin detectar-se en estudis i/o informes lliurats a
VIGEM durant l’execució i el termini de garantia.

SETÈ.- DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL
Tindran la consideració de documents contractuals, amb el valor i efectes previstos en
aquest contracte, i en formen part integrant, a més del present contracte, els següents:
a)
b)
c)
d)

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
El Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
La oferta presentada pel Contractista
Actes o documents signats per les parts.

VUITÈ.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER
ESPECÍFIC
A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran
específicament les següents obligacions:
1.

Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball
El CONTRACTISTA està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li
pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIGEM, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.
A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el CONTRACTISTA estarà obligat, durant tot el període de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emès per
l’Administració Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior
certificat.
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Als efectes de control per part de VIGEM, sense que això impliqui no obstant cap
obligació per aquesta última, el CONTRACTISTA haurà d'acreditar sempre que li
sigui requerit Per VIGEM, tenir complides totes les obligacions esmentades en
l'apartat anterior, posant a disposició de VIGEM, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referència a tals obligacions.
El CONTRACTISTA haurà de presentar abans de la formalització del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels
pagaments a la Seguretat Social. L’esmentat certificat s’anirà renovant
mensualment mentre durin els treballs.
2.

Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
l’execució dels serveis
El CONTRACTISTA està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució
dels serveis.

NOVÈ.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
El contractista podrà subcontractar els treballs objecte del contracte.
El contractista solament podrà cedir els drets i obligacions dimanants de l’encàrrec, prèvia
conformitat expressa i per escrit de VIGEM.

DESÈ.- RECEPCIÓ DELS SERVEIS
Dins el termini d’un mes següent al lliurament o realització de les prestacions objecte del
present Contracte, VIGEM estendrà acta de conformitat amb els serveis prestats.
VIGEM o persona en la que designi, procedirà al seu examen i comprovació per determinar
si han estat realitzats conforme al contracte. Per efectuar aquestes operacions, VIGEM
podrà procurar l’assistència del CONTRACTISTA que cregui necessària.
Si VIGEM o persona en la que designi estima conforme els treballs realitzats, emetrà informe
favorable i es procedirà a la recepció dels treballs dins del termini màxim d’un mes a partir de
la data de l’últim treball estenent-se la corresponent acta que acreditarà la seva realització
d’acord amb l’estipulat al contracte.
Si les prestacions objecte del contracte no reuneixen les condicions necessàries per procedir
a la seva recepció, VIGEM o persona en la que designi donarà al CONTRACTISTA les
instruccions precises per tal que pugui esmenar les faltes o defectes observats fixant-li un
termini per efectuar-los, expirat el qual procedirà a un nou examen.
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Transcorregut el termini atorgat Per VIGEM o persona en la que designi sense que el
CONTRACTISTA hagi esmenat les deficiències observades, se li podrà imposar una sanció
per incompliment de termini, d’acord amb l’establert en aquest Plec.
ONZÈ.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
En el cas que VIGEM acordés una suspensió de l’execució dels treballs objecte dels serveis,
ja sigui temporal o definitiva, s'haurà d'aixecar l'acta de suspensió corresponent en la qual es
reflectiran les circumstàncies que han motivat la suspensió i la situació en què es troba
l’execució del contracte.
DOTZÈ.- PENALITATS
L’adjudicatari resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de
clàusules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions tècniques així com
aquelles específiques assumides en el corresponent contracte.
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides per l’adjudicatari, VIGEM podrà
compel·lir-lo al compliment del contracte, amb la imposició de penalitats que seran
independents del rescabalament per danys i perjudicis, o acordar la seva resolució.
VIGEM podrà imposar les següents penalitats.
a) Penalització per manca de presentació o retard en el lliurament per l’adjudicatari dels
informes que es determinen als Plec, així com la informació errònia i/o incompleta
L’adjudicatari resta obligat al compliment de presentació en termini dels informes anuals
requerits en relació a la prestació del servei. L’incompliment, retard o compliment defectuós
d’aquestes obligacions comporta el següent règim de penalitzacions: vint Euros (20,00 €) per
a cada setmana de retard.
b) Penalitat per l’incompliment d’algun dels terminis parcials de les prestacions objecte del
contracte per causa imputable a l’adjudicatari.
SPM Viladecans Qualitat, S.L. podrà exigir penalitats a l’adjudicatari per aquest concepte de
fins a un 10% del preu del contracte. S’entén incompliment d’algun dels terminis parcials, la
no presentació a la realització d’una de les actuacions de manteniment més enllà de 15 dies
de que s’hagi requerit la seva execució.
La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el vint per cent (20
%) del preu final del servei.
L'import de les penalitats es deduiran de les factures a emetre.
TRETZÈ RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es podrà resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a
la normativa vigent de contractació pública, i a demés les següents:
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-

Per l’Incompliment de l’ obligació principal del contracte
Qualsevol altra causa legalment prevista
Per el mutu acord de les parts.

La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules anteriors, donarà
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolució
del contracte que es determina legal i reglamentàriament a la normativa vigent de
contractació pública ( amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en
l’article 191 de la LCSP i als apartats a, b, c i d de l’article 109 del RD 1098/2001 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques )
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 311 a 313 de la LCSP.
CATORZÈ.- RÈGIM JURÍDIC
VIGEM té la condició de poder adjudicador no administració pública, als efectes de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de “contratos del sector público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” ( en endavant LCSP ).
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en
relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord
amb allò previst a l’article 27 del LCSP; amb excepció de les modificacions contractuals
esmentades a les lletres b i c de l’apartat 1 de l’esmentat article 27.
Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de
la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
QUINZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la normativa vigent en matèria de dret d’informació en la recollida de les
dades de caràcter personal, es fa constar el següent:
a. La documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a l’Ajuntament de Viladecans, a les oficines de carrer Josep Tarradellas,
17 (08840) Viladecans, i serà tractada per VIGEM, com a Responsable del tractament de
les dades per a la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels Licitadors,
així com per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació
pública que sigui d’aplicació a VIGEM. Les dades es conservaran mentre se’n puguin
derivar responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables en el marc de la
contractació i normativa fiscal. Aquestes dades no seran cedides a tercers excepte en cas
d’obligació legal.
b. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el Licitador autoritza a
VIGEM, a tractar legítimament la referida documentació i informació en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
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c. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició així com els drets de limitació del tractament i portabilitat de les dades dirigint un
escrit a VIGEM, com a entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra a)
anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un altre Document
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les incloses a l’article
28 RGPD oferint garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives
apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits del present Reglament
i garanteixi la protecció dels drets dels interessats.
Tanmateix, aquest haurà de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 RGPD en relació al deure de portar un registre de
totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable i
l’article 32.1. en relació al deure d’aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per
garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’un Delegat de Protecció de dades
si correspon.
SETZÈ.- CONFIDENCIALITAT
El CONTRACTISTA està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al contracte
o que així l’indiqui VIGEM, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a
tal.
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de cinc (5) anys, a
excepció de que s’indiqui un altre superior al contracte. Així mateix els licitadors hauran
d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que considerin confidencial
de la seva oferta.
I per a què així consti, ambdues parts signen el present contracte de serveis, que es
presenta per duplicat, en idèntic contingut, i a un únic efecte, en el lloc i data indicats en
l’encapçalament.
VILADECANS GRUP D’EMPRESES

VODAFONE

Sr. Joan Carles Lopez
Gerent
VIGEM

Sr. Diego Presa Alonso
Apoderat

Sra. Alicia Valle Cantalejo

Sr. José-Antonio Muga
Fernandez
Apoderat

Consellera Delegada
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