
 
 

 

RÈGIM INTERN DEL CLAUSTRE DEL CENTRE ASSOCIAT UNED GIRONA 

 

Preàmbul  

 

El present Reglament de Règim Interior del Claustre del Centre Associat de la UNED a Girona, 

elaborat en compliment del que preveu l'article 18 del Reglament d'Organització i 

Funcionament del Centre Associat de la UNED a Girona, pretén ser el marc jurídic general en el 

que s'han de desenvolupar les actuacions del Claustre del Centre, amb l'objecte de regular-les, 

dotant-les de flexibilitat, participació i informació.  

 

Capítol I. Del Claustre i les seves funcions  

 

Article 1  

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i li correspon 

conèixer i debatre sobre la gestió del Centre i les línies generals d'actuació dels diferents 

àmbits de la vida universitària.  

La durada del mandat del Claustre serà de quatre anys, sens perjudici del que estipula cada 

estament.  

 

Article 2  

Les eleccions a Claustre es realitzaran seguint el que disposa la Normativa Electoral de 

convocatòria de Claustre del Centre Associat complementària al ROFCA Girona, aprovada per 

acord de Patronat de 19 març 2014.  

 

Article 3  

Dins dels trenta dies següents a la proclamació dels nous claustrals, es procedirà a la 

constitució del ple del Claustre. Oberta la sessió, que sempre que els mitjans tècnics ho 

permetin i així es sol · liciti es realitzarà presencial i telemàticament, el president/a declararà 

constituït el mateix.  

  

Article 4  

Corresponen al Claustre les següents funcions:  

a) Aprovar i modificar el seu Reglament Intern, d'acord amb el ROFCA Girona i amb la 

normativa general de la UNED.  

b) Debatre les línies generals d'actuació del Centre.  



 
c) Proposar modificacions al ROFCA Girona per a la seva possible aprovació a la Junta Rectora 

del Patronat i Consell de Govern de la UNED.  

d) Proposar recomanacions i declaracions institucionals, així com debatre els informes que li 

siguin presentats pel Director.  

e) Ser informat i escoltat pel que fa al projecte de pressupostos i liquidació pressupostària dels 

exercicis econòmics finalitzats.  

f) Proposar els membres honoraris que puguin formar part del seu Claustre.  

 

 

Capítol II. Dels membres del Claustre  

 

 

Article 5  

 

El Claustre universitari estarà compost per:  

a) Membres nats:  

- El director/a del Centre, que el presidirà i convocarà.  

- El secretari/a del Centre, que ho serà del Claustre, amb veu però sense vot.  

- El/la representant de professors/es tutors/es del Centre.  

- El/la delegat/a d'estudiants del Centre.  

- El/la representant de personal d'administració i serveis del Centre.  

L'assistència al claustre té caràcter personal i indelegable. En començar el claustre es farà 

una relació dels assistents, que constarà en acta.  

 

b) Membres electes:  

- Quinze representants del professorat-tutor.  

- Deu representants dels estudiants. 

- Dos representants del personal d'administració i serveis del Centre.  

 

Article 6  

La condició de claustral es perd per:  

a) Renúncia.  

b) Decisió judicial ferma que anul·li l'elecció o declari la incapacitat del claustral.  

c) Extinció del mandat.  

d) Desvinculació del claustral de l'estament que el va elegir. 



 
e) Sanció ferma per falta greu o molt greu com a conseqüència d'un expedient 

disciplinari.  

f) Baixa en el servei actiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.  

 

Article  7  

Si algun dels membres del Claustre causés baixa al centre o perdés la condició de claustral, 

serà substituït pel següent membre de la llista del corresponent estament.  

 

Article 8  

Els membres claustrals gaudiran d'exempció de les seves obligacions acadèmiques, docents, 

discents o laborals (en el cas del PAS) en els dies de reunió del ple del Claustre o de qualsevol 

dels òrgans del mateix dels que formin part.  

 

Article 9  

Els membres del Claustre tindran a la seva disposició tota aquella documentació necessària per 

desenvolupar la seva funció amb suficient antelació (mínim 48 hores abans de la celebració del 

claustre).  

 

 

Article 10  

1. Tots els claustrals tenen el deure de mostrar-se respectuosos, en les seves actituds i 

intervencions tant presencials com electròniques, amb la dignitat de les persones i 

institucions de la comunitat universitària, adequant la seva conducta al que disposa 

aquest Reglament. L'exigència d'aquest deure no podrà constituir-se en cap moment 

en detriment de la llibertat de pensament i expressió dels claustrals.  

2. Tenen l'obligació de guardar la deguda reserva de la informació, de la documentació i 

de les dades obtingudes en l'exercici de les seves funcions com a membres del ple, la 

divulgació de la qual pugui resultar lesiva per als interessos o drets del centre o de 

tercers.  

 

Capítol III. El Ple  

 

Article 11  

El ple del Claustre serà convocat pel seu president/a en la forma i en els casos previstos en els 

Estatuts de la UNED, el ROFCA i en aquest Reglament.  

 

 



 
Article 12  

1. El ple del Claustre es convocarà, amb caràcter ordinari, dues vegades per curs 

acadèmic, una a cada quadrimestre.  

2. La convocatòria, realitzada pel seu president/a, s'ha de fer amb almenys deu dies 

naturals d'antelació a la data de celebració, a les adreces assenyalades a aquest efecte 

pels claustrals a la Secretaria del CA. L'ordre del dia serà fixat pel president/a.  

Abans de les 72 hores de la seva celebració, els claustrals podran sol·licitar la inclusió 

d'un punt en l'ordre del dia (es requerirà una cinquena part dels claustrals). La 

documentació necessària per al desenvolupament del Claustre ha d'estar disponible, 

almenys, 48 hores abans de la seva celebració.  

Excepcionalment, la presidència o el claustre (si ho considera per majoria) podran 

incloure un punt en l'ordre del dia per motius d'urgència.  

3. El Claustre podrà reunir amb caràcter extraordinari, quan així ho estimi convenient el 

president/a del Claustre o ho demani la quarta part dels claustrals.  

4. El Claustre quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria si hi és present la 

majoria dels seus membres de dret, sempre que entre ells hi hagi el/la president/a, o 

qui el substitueixi reglamentàriament.  

El Claustre quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria, que s'iniciarà 15 

minuts després de la primera, si està present almenys la tercera part dels membres de 

dret, entre els quals president/a, o qui el substitueixi reglamentàriament.  

Si no hi ha quòrum, el Claustre podrà reunir-se, però no podrà adoptar acords, que 

quedaran posposats per a la següent convocatòria, donant-se per escoltat el Claustre 

sobre aquests assumptes.  

 

Article 13  

1. El / la president / a podrà donar l'ús de la paraula a qui ho sol·liciti.  

2. Ningú podrà ser interromput quan parli, llevat pel/per la president/a per advertir-li 

que s'ha esgotat el temps, per cridar a la qüestió o a l'ordre, per retirar-li la paraula o 

per fer crida d'ordre al Claustre o a algun seus membres.  

3. La paraula podrà ser sol·licitada en qualsevol moment del debat mitjançant mà alçada. 

La paraula es concedirà immediatament quan es plantegi una qüestió d'ordre.  

4. Quan un claustral que hagi sol·licitat intervenir sigui cridat pel/per la president/a per 

fer ús de la paraula i no hi fos present, s'entendrà que renuncia al torn d'ús de la 

paraula.  

 

Article 14  

1. Quan el nombre d'intervinents així ho aconsellés, el/la president/a podrà fixar un 

temps màxim a cada intervenció, així com limitar aquestes a un nombre determinat de 

torns a favor i en contra. Si es limités el nombre d'intervencions i els oradors no es 

posen d'acord, el/la president/a atorgarà la paraula als qui l'hagin demanat primer.  

2. Transcorregut el temps establert per a cada intervenció, el/la president/a, després 

d'indicar dues vegades a l'orador que conclogui, li retirarà l'ús de la paraula.  



 
3. El/la president/a podrà acordar la conclusió d'un debat quan consideri que un 

assumpte està suficientment discutit.  

 

Article 15  

Els claustrals seran cridats a l'ordre:  

1. Quan proferissin paraules o s'aboquessin conceptes ofensius al decòrum del Claustre o 

dels seus membres, de la Universitat, de les institucions de l'Estat o de qualssevol 

altres persones o entitats.  

2. Quan, amb interrupcions o de qualsevol altra manera, alterin l'ordre de les sessions.  

3.  Quan, retirada la paraula a un claustral, pretengués continuar fent-ne ús. 

 

Article 16  

El fet d'haver estat cridat a l'ordre per tres vegades pel president/a implicarà imposar la sanció 

de no assistir a la resta de la sessió del Claustre.  

 

Article 17  

Les interpel·lacions/preguntes s'han de substanciar davant el ple donant lloc a un torn 

d'exposició per l'interpel·lant, a la contestació del interpel·lat i sengles torns de rèplica o 

duplica sempre que sigui possible. En qualsevol moment del debat podrà intervenir el/la 

president/a o el membre de l'Equip Directiu que designi.  

 

Article 18  

Les preguntes es contestaran oralment o en funció de la qüestió per escrit, en aquest cas en el 

termini màxim de trenta dies.  

 

Article 19  

Les preguntes amb sol·licitud de resposta oral seran formulades pel claustral i respostes 

pel/per la president/a o pel membre de l'equip directiu a qui vagi dirigida. Seguidament 

s'obrirà un torn únic de rèplica, tancant el debat el destinatari de la pregunta.  

 

Article 20  

Quan se sotmeti algun assumpte a votació, s'haurà de tenir en compte que:  

1. El vot dels claustrals és personal, indelegable i intransferible. No s'admetrà el vot per 

correu. Quan els mitjans tècnics ho permetin es podrà habilitar la votació electrònica.  

2. Les votacions no es poden interrompre, excepte cas fortuït o força major. Iniciada una 

votació, i fins a la conclusió, el/la president/a no concedirà l'ús de la paraula, ni 



 
permetrà l'entrada o sortida de persones de la sala (porta tancada). El Ple adoptarà les 

mesures que siguin necessàries en cada cas per l'ordenat desenvolupament de l'acte. 

3. L'adopció d'acords serà per votació a mà alçada o mitjançant votació electrònica quan 

els mitjans tècnics ho permetin. S'aplicarà el vot secret, en el cas que es votés sobre 

alguna persona o així fos considerat per la presidència.  

 

Capítol IV: Reforma del Reglament  

 

Article 21  

La iniciativa per a la reforma total o parcial del Reglament de Règim Intern del Claustre 

correspon:  

a) Al ple del Claustre.  

b) A un nombre de claustrals superior al cinquanta per cent de la composició del Claustre.  

 

 

Article 22  

1. La iniciativa de la reforma del Reglament de Règim Intern del Claustre anirà 

acompanyada de la motivació de la reforma que es proposa. En el cas de l'apartat b) 

de l'article anterior, la proposta serà presentada al Registre del Centre.  

2. El/la president/a, quan la proposició reuneixi els requisits reglamentaris, la remetrà als 

claustrals amb la suficient antelació per al seu estudi i posterior debat en el ple del 

Claustre.  

3. El ple del Claustre universitari, convocat en sessió extraordinària, ha de decidir, per 

majoria simple, sobre la presa en consideració de la iniciativa de reforma presentada. 

4. Acceptada la iniciativa, es procedirà a elegir una comissió per a la reforma del 

Reglament de Règim Intern del Claustre.  

5. Serà aquesta comissió l'encarregada de completar la proposició, confeccionant el text 

articulat que es proposa.  

 

Capítol V: Normativa electoral del Claustre  

Article 23  

La normativa electoral per a l'elecció del Claustre va ser aprovada pel Patronat del Centre en 

reunió de 19 març del 2014.  

 

 

 

 



 
Disposicions addicionals  

Primera  

La menció als terminis assenyalats per dies que es fa en la present normativa s'entendrà 

sempre referida a dies hàbils.  

 

Segona  

Per a tot allò no previst en aquest Reglament, s'aplicarà supletòriament la Llei 30/1992 de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú.  

 

Disposició final primera  

El present Reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació, i serà publicat a la 

web del centre associat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX. Normativa electoral vigent, aprovada per Patronat el 19 de març del 2014 

 

NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATÒRIA DEL CLAUSTRE DEL 

CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA, COMPLEMENTÀRIA, AL REGLAMENT 

D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE ASSOCIAT 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Segons el títol I, del capítol I del ROFCA el claustre estarà format per: 

- Directora del Centre. 

- Secretari del Centre, amb veu i sense vot. 

- Representant professors tutors. 

- Delegat estudiants del centre. 

- Representat PAS del centre. 

- Quinze representats professorat-tutor. 

- Deu representants estudiants. 

- Dos representants del PAS. 

- Coordinadors/es, amb veu i sense vot. També els coordinadors/es d’aules 

universitàries. 

Per a procedir a la seva elecció es formula la següent normativa. 

 

 

TÍTOL 1: ELECCIONS DELS MEMBRES DEL CLAUSTRE 

 

Art . 1. Convocatòria. 

Les Eleccions al Claustre del Centre de la UNED de Girona seran convocades per la  

directora. Les eleccions es regiran per la present norma i per l'aprovada pel Consell de 

Govern de la UNED del 9 de  maig del 2012. 

 

Art. 2. El Claustre està integrat per representants dels professors-tutors, dels estudiants i 

del personal d'administració i serveis. 



 
Són Membres nats del Claustre , el director del Centre que el presidirà i convocarà . El 

secretari/a del Centre, que ho serà del Claustre, amb veu però sense vot. El/la 

Representant del professorat tutor del Centre, el/la delegat/a d'Estudiants del Centre i 

el/la Representant del personal d'administració i serveis del Centre. 

 

Art. 3. La votació serà secreta, amb un sistema majoritari simple i llistes obertes, 

podent-se votar, com a màxim, el nombre total dels representats elegibles per cada 

estament i només a una volta. 

No s’admetrà la delegació de vot, i el vot per correu haurà d’estar en poder de la 

corresponent mesa electoral amb antelació al moment de la votació. 

El CA podrà establir el vot electrònic mantenint les mantenint les mateixes condicions 

descrites en el punt anterior i salvaguardant els principis de vot lliure, directe i secret. 

 

Art. 4. Junta Electoral.  

1) Es constituirà una Junta Electoral, que estarà integrada per un president, que serà 

la directora del Centre Associat, el secretari, que actuarà en qualitat de tal de la 

Junta Electoral, amb veu però sense vot, i tres vocals, un per cadascun dels 

sectors de la comunitat universitària: professorat tutor, estudiants i personal 

d'administració i serveis.  

2) Correspon a la Junta Electoral l'organització i supervisió del procés electoral, en 

concret, l'elaboració del Cens, la resolució de les reclamacions contra el mateix, 

la proclamació de candidatures i, en general, qualsevol qüestió que es derivi de 

les eleccions a les quals es refereix la present reglamentació.  

3) La seu de la Junta Electoral serà la del Centre Associat. 

 

 

TÍTOL II: ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL 

 

Art. 5. Són electors els que figuren en el Cens electoral de cada estament. 

a) En l'estament del professorat - tutor : Constitueixen el cens electoral al Centre 

Associat tot el professorat tutor que compti amb la vènia docendi i estigui 

exercint la funció tutorial en el centre en el moment de celebrar-se les eleccions. 

b) En l'estament d'alumnes: Constitueixen el cens electoral tots els estudiants 

matriculats en el Centre Associat. 

c) En l'estament de personal d'administració i serveis: Constitueixen el cens 

electoral totes aquelles persones que presten els seus serveis en el Centre 

mitjançant contracte laboral i els funcionaris que estiguin adscrits. 



 
Art. 6. Són elegibles per cada sector els que, formant part de qualsevol dels censos 

electorals esmentats en l'article anterior, presentin la seva candidatura d'acord amb el 

estableix aquesta reglamentació i siguin proclamats candidats per la Junta Electoral de 

forma definitiva. 

 

Art. 7. Cens Electoral. 

 

1) El Cens Electoral de cada estament estarà exposat al tauler d'anuncis del 

Centre Associat, indicant exclusivament el número del document nacional 

d'Identitat i, en cap cas, podrà figurar el nom i cognoms o qualsevol altra 

informació de caràcter personal. 

El termini de reclamacions sobre admissió o exclusions del Cens serà de cinc dies a 

partir de la data de la seva exposició. 

 

2) Les reclamacions a què al·ludeix el paràgraf anterior s'han de formular davant la 

Junta Electoral del Centre mitjançant escrit raonat dirigit al seu president. 

3) Les resolucions de la Junta Electoral sobre les reclamacions presentades seran 

notificades de forma fefaent als interessats i posaran fi a la via administrativa. 

4) Acabat el període de reclamacions, la Junta Electoral procedirà a l'elevació a 

definitiu de cada cens electoral . 

5) Els Censos electorals definitius es faran públics amb una antelació mínima a la 

data de les eleccions de quinze dies.  

6) En cas d'un procés electoral electrònic, es mantindran els terminis i els passos 

descrits en els punts anteriors. 

 

Art. 8. Convocatòria de les eleccions. 

1) La convocatòria de les eleccions contindrà: 

a) El termini de presentació de candidatures. 

b) Els requisits i formalitats per a la presentació de candidatures. 

c) La data de la proclamació provisional dels candidats. 

d) El termini de presentació de reclamacions. 

e) La data de proclamació definitiva de candidats. 

f)  La data de votació. 

g) El lloc on s'efectuarà la votació. 

h) La forma i terminis per efectuar el vot per correu. 

i) La data de proclamació provisional del resultat electoral. 

j) El termini de possibles impugnacions al resultat. 



 
k) La data de proclamació dels representants elegits. 

 

2) La convocatòria es farà pública en els taulers d'anuncis del Centre Associat de 

la UNED i a la web. 

3) Si el vot és electrònic s'han de complir els terminis i etapes descrites en el 

punt anterior. 

 

Art. 9. Presentació de candidats. 

1) Podran presentar la seva candidatura les persones que tinguin la condició 

d'elegibles per figurar en els censos electorals a què es refereix l'art.7. 

2) La candidatura es presentarà en el Registre del Centre Associat, mitjançant escrit 

dirigit al president de la Junta Electoral, dins el termini fixat en la convocatòria, 

o bé, mitjançant el sistema previst en el vot electrònic. 

 

L'escrit, signat pel candidat, ha de contenir: 

- Nom i cognoms. 

- DNI  

- Sector pel qual es presenta com a candidat. 

 

Les candidatures seran individuals a efectes de votació i escrutini. 

 

Art. 10. Reclamacions a la Proclamació Provisional. 

1) En el termini de quatre dies a partir de la proclamació provisional de les 

candidatures, podran presentar-se davant la Junta Electoral, les reclamacions sobre 

possibles exclusions de proclamació o esmenar els possibles errors o defectes 

existents. 

2) Els acords de la Junta Electoral, en les matèries a què fa referència l'article 

anterior, posen fi a la via administrativa. 

 

Art. 11. Meses electorals. 

1) El nombre de meses electorals serà determinat per la Direcció del Centre. 

Com a mínim s'ha d'establir una a la seu del Centre i podrà incrementar-se el 

nombre en funció del Cens, així com constituir taules en les Aules 

Universitàries del Centre. 

2) Cadascuna de les Taules tindrà tres urnes, en què es dipositaran els vots pels 

electors de cadascun dels sectors que participen en el procés electoral. 



 
3) Les meses electorals estaran integrades per un membre de cadascun dels 

sectors que participin en el procés electoral, designats per sorteig públic realitzat 

per la Junta Electoral, entre els quals figuren com a electors en el corresponent 

Cens, exclosos els candidats proclamats i els integrants de la Junta Electoral. 

Serà president de la mesa el representant nomenat pel sector de Professorat 

Tutor, sent triat per sorteig secretari de la taula entre els representants dels altres 

dos estaments. 

4) Cada membre titular de les taules tindrà el seu respectiu suplent, designat de 

la mateixa manera que el titular. 

5) La Junta Electoral nomenarà els membres de les meses electorals, tant els 

titulars com els suplents, notificant individualment la seva designació. La 

composició de les meses electorals es farà pública en els taulers d'anuncis del 

Centre Associat. 

6) El càrrec de membre d'una mesa electoral és obligatori per a tots els 

nomenats. Les causes que s'addueixin per l'exclusió hauran de ser motivades i 

acceptades per la Junta Electoral, en resolució dictada a l'efecte, que posarà fi a 

la via administrativa. 

7) El dia de la votació, les meses electorals es constituiran a les 17 hores amb 

presència de tots els seus membres titulars i suplents, quedant vàlidament 

constituïdes amb presència de la majoria absoluta dels seus integrants. En el cas 

que no hi hagués nombre suficient de membres per constituir una taula, aquesta 

circumstància serà immediatament comunicada a la Junta Electoral, que 

procedirà immediatament a la designació de les persones que hagin d'integrar la 

referida taula per la seva vàlida constitució. 

8) Les meses electorals estaran obertes des de les 17,30 fins a les 21 hores del 

dia de la votació. 

9) A l'hora d'obertura de les meses electorals, els seus presidents estendran la 

corresponent acta de constitució signada per tots els interventors que ho 

sol·licitin, els membres de la taula i, finalment, pel president. 

10) Es consignaran en la referida Acta els noms i cognoms de tots els seus 

integrants, amb el DNI, fent constar que actuen en qualitat de president i de 

Secretari. 

Si el procés es realitza mitjançant vot electrònic, no serà necessària la constitució 

de meses electorals i el procediment serà l'establert per la Junta Electoral. 

 

Art. 12. Les paperetes de votació estaran impreses i en elles figuraran els noms dels 

candidats proclamats per ordre alfabètic. 



 
El nom de cada candidat anirà precedit d'un quadre on cada elector assenyalarà amb una 

creu el candidat o candidats als quals atorgui el seu vot, amb el límit assenyalat en 

l'article 3. 

 

Art. 13. La votació. 

El dret de vot s'acreditarà per la inscripció en les llistes del cens electoral de cada sector 

i la identificació del votant. 

Les taules vigilaran el correcte desenvolupament de la votació i tindran competències 

per resoldre qualsevol qüestió que es plantegen durant la mateixa. 

 

 

Art. 14. L’escrutini. 

1) Acabada la votació, el president de la Mesa declararà iniciat l'acte d'escrutini, 

que serà públic. 

2)  S'aixecarà la corresponent Acta per duplicat, detallant els vots vàlids, en blanc o 

nuls. 

3) Seran considerades nul·les aquelles paperetes en què s'assenyalin un nombre 

més gran de candidats dels que correspongui votar cada elector d'acord amb el 

que estableix l'Art 3.1) d'aquesta reglamentació. 

4) En el mateix sentit, s'estimaran nul·les les paperetes que presenten qualssevol 

interpolacions, alteracions o ratllades. 

5) Per a cada estament han de constar per separat les abstencions. 

6)  Acabat l'escrutini, es procedirà a la destrucció de totes les paperetes sobre les 

quals no s'hagin presentat al·legacions, que s'uniran a l'Acta. 

7) L'acta serà signada per la taula. Un exemplar serà col·locat al tauler d'anuncis. 

8)  Finalitzat l'escrutini, el president de la taula lliurarà al de la Junta Electoral, 

abans de les 14 hores del dia següent, l'Acta duplicada de l'escrutini. 

 

Art. 15. Proclamació provisional dels candidats electes. 

1) La Junta Electoral, rebudes les actes de les meses electorals, realitzarà la 

proclamació provisional dels candidats electes, obrint-se un termini de 48 hores per 

a la presentació de reclamacions, que es faran per escrit davant aquesta Junta. 

2) En cas que es produeixi un empat en el nombre de sufragis entre diversos 

candidats, es procedirà a sorteig entre ells per determinar l'electe. 

 

Art. 16. Proclamació definitiva dels candidats electes. 



 
1) En el termini de quatre dies a partir de la presentació de reclamacions, la Junta 

Electoral haurà de resoldre i proclamarà definitivament els candidats que resultin 

elegits com a membres del Claustre del Centre Associat de Girona de la UNED. 

2) Les resolucions de la Junta Electoral sobre les reclamacions presentades posen fi 

a la via administrativa. 

3) La Junta Electoral , a través del seu president, publicarà els resultats electorals 

en el tauler d'anuncis i la pàgina web del Centre Associat. 

 

 

 


