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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/43 
Caràcter:  ordinària 
Data:   19 de desembre de 2018 
Horari:   de 12:51 fins a 14:03 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2018/42 ordinària 12/12/2018 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.1.1. PRP2018/1927   Contractar a ESC els serveis tècnics de so i luminotècnia per a les 
activitats culturals de l'1 de gener al 30 de juny de 2019. Exp. núm. 2018/2076  
2.1.2. PRP2018/1929   Contractar ACTIESCOLA, SLU pel servei d'un dinamitzador 
sociocultural, a partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019.-Exp. núm. 2018/2070  
2.1.3. PRP2018/1930   Contractar ACTIESCOLA, SLU, pel servei d'un/a educador/a per a l'aula 
Reaprèn, a partir de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 2019.-Exp. núm. 2018/2075  
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2.1.4. PRP2018/1931   Contractar ACTIESCOLA, SLU pel servei d'un/a educador/a per a un 
espai de suport a l'estudi REFORÇA'T, a partir de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 2019.-Exp. 
núm. 2018/2077  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
2.2.1. PRP2018/1926   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LCP com a dispositiu 
d'orientació laboral, amb efectes del dia 27/12/2018 i fins el 26/12/2019. Exp. núm. 2018/2101  
 
2.3. Altres 
2.3.1. PRP2018/1922   Aprovació de preu públic del llibre de Pla de Barris. Exp. núm. 
2018/2011.  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2018/42 ordinària 12/12/2018 
S’aprova per unanimitat. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.1.1. PRP2018/1927   Contractar a Enric Sánchez Casanovas els serveis tècnics de so i 
luminotècnia per a les activitats culturals de l'1 de gener al 30 de juny de 2019. Exp. núm. 
2018/2076  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 11/12/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar a ESC, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, els serveis 
tècnics de so i luminotècnia per a les activitats culturals de l'1 de gener al 30 de juny de 2019, 
pel preu de 3.471,08 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat i que comporta 
les següents actuacions: 

- Servei tècnic de so i luminotècnia del Teatre Casino Llagosterenc. 
- Assessorament i suport tècnic a les companyies teatrals, formacions musicals i en 

general a 
             totes les activitats que es desenvolupin dins el Teatre Casino Llagosterenc. 

- Control i inventari del material del Teatre Casino Llagosterenc. 
- Servei tècnic i de sonorització del sistema d’àudio propietat de l’Ajuntament de 

Llagostera, 
            tant per a usos en interiors com en exteriors. 
Tercer.-  Aprovar la despesa de 4.200,01 euros, IVA inclòs, corresponent a l’execució 
d’aquests treballs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 5 333 22706 condicionada a 
l’aprovació definitiva del projecte del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2019. 
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Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’interessat.  
 
2.1.2. PRP2018/1929   Contractar ACTIESCOLA, SLU pel servei d'un dinamitzador 
sociocultural, a partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019.-Exp. núm. 2018/2070  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de Secretaria emès en data 11/12/2018, en 
relació a l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa ACTIESCOLA, SLU, mitjançant la modalitat de contracte menor 
de serveis, els treballs de Contractar ACTIESCOLA, SLU pel servei d'un dinamitzador 
sociocultural, a partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019., pel preu de 8.928,00 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
2019.14.337.22799 per un import total de 9.820,80 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.3. PRP2018/1930   Contractar ACTIESCOLA, SLU, pel servei d'un/a educador/a per a 
l'aula Reaprèn, a partir de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 2019.-Exp. núm. 2018/2075  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de Secretaria emès en data 11/12/2018, en 
relació a l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, pel servei d'un/a educador/a per a l'aula Reaprèn, a partir de l'1 de gener fins 
el 30 d'abril de 2019., pel preu de 6.512,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat. 
Tercer.-  Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
2019.07.326.22706 per un import total de 6.512,00 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.1.4. PRP2018/1931   Contractar ACTIESCOLA, SLU pel servei d'un/a educador/a per a 
un espai de suport a l'estudi REFORÇA'T, a partir de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 
2019.-Exp. núm. 2018/2077  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de Secretaria emès en data 11/12/2018, en 
relació a l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar ACTIESCOLA, SLU (B17456336), mitjançant la modalitat de contracte 
menor de serveis, pel servei d'un/a educador/a per un espai de suport a l'estudi REFORÇA'T, a 
partir de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 2019., pel preu de 3.248,00 euros (més IVA), segons 
el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
2019.07.326.22706 per un import total de 3.248,00 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
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2.2. Assumptes relacionats amb Recursos Humans 
 
2.2.1. PRP2018/1926   Contractar en règim laboral temporal la Sra. LCP com a dispositiu 
d'orientació laboral, amb efectes del dia 27/12/2018 i fins el 26/12/2019. Exp. núm. 
2018/2101  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Contractar en règim laboral d’interès social de durada determinada, a jornada 
completa, amb efectes del dia 27 de desembre de 2018 i fins el dia 26 de desembre de 2019, la 
Sra. LCP, amb DNI XXXXXXXXXX, com a dispositiu d’inserció laboral, amb contracte 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en el 
marc del Projecte Treball als Barris 2018, pel període d’1 any, d’acord amb la resolució del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat signada en data 05/12/2018 i amb la 
resolució TSF/1867/2018, ref. d’expedient GTB-015/18 i núm. expedient SOC032/18/00018. 
Segon.- Assignar la retribució mensual bruta, per tots els conceptes inclòs el prorrateig de 
pagues extraordinàries, d’acord amb la resolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat signada en data 05/12/2018. 
Tercer.- Procedir a tramitar l’alta en el règim de la Seguretat Social.  
Quart.- Publicar la contractació en el BOP. 
Cinquè.- Comunicar-ho a la Sra. Laura Cano Pascual. 
 
2.3. Altres 
 
2.3.1. PRP2018/1922   Aprovació de preu públic del llibre de Pla de Barris. Exp. núm. 
2018/2011  
De conformitat amb la reglamentació dels preus públics prevista a l’Ordenança fiscal núm. 4. 
Vista la memòria econòmica-financera emesa per Ramón Soler Salvadó, regidor de Promoció 
Local, la qual consta a l’expedient. 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el preu públic corresponent  al llibre “Pla de Barris 2009-2019. La 
transformació del nucli antic de Llagostera” 
 
 

Publicació exemplars Cost 
unitari 

Import 
subvenc. 

Cost 
unitari final 

Preu de 
venda 

"Pla de Barris 2009-2019. La 
transformació del nucli antic	 500	 33,82	€	 25,36	€	 8,46	€	 15,00	€	

 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
3.1.1. PRP2018/1965   Contractar FST, pels serveis d'enginyeria, a partir de l'1 de gener 
fins el 30 de juny de 2019.-Exp. núm. 2018/2117  
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S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de Secretaria emès en data 17/12/2018, en 
relació a l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar FST, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, pels serveis 
d'enginyeria, a partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019., pel preu de 5.060,64 euros 
(més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Adoptar el compromís d’habilitar crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
2019.02.151.22706 per un import total de 6.123,37 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari.  
 
3.1.2. PRP2018/1961   Contractar la formació de mur de contenció al final de l'escala, 
entre el c/del Fred i el c/ Lacustària - Exp. núm. 2018/2078  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 12/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, mitjançant la modalitat de 
contracte menor d’obres, la construcció d’un mur de contenció al final de l'escala situada entre 
el c/ del Fred i el c/ Lacustària, pel preu de 4.860,00 euros (més IVA), segons el detall del 
pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.1532.61900 per un import total de 5.880,60 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.3. PRP2018/1974   Contractar l'adequació d'una zona d'aparcament d'autocaravanes a 
situar a la zona d'equipaments del final del carrer Rafael Mas Ripoll - Exp. núm. 
2018/2145  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 18/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa FIOLMA S.L., mitjançant la modalitat de contracte menor 
d’obres, l'adequació de la zona d'aparcament d'autocaravanes a situar a la zona d'equipaments 
del final del carrer Rafael Mas Ripoll segons memòria valorada pels serves tècnics municipals, 
pel preu de 15.719,29 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.12.450.61900 per un import total de 19.020,34 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.4. PRP2018/1970   Contractar la construcció d'un mur de gabions per a l'estabilització 
de talús al carrer Ramal - Exp. núm. 2018/2140. 
 
S’acorda per unanimitat: 



 

6 
 

Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 18/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MUROXS OBRA S.L.U., mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la construcció d'un mur de gabions per a l'estabilització de talús al carrer Ramal, 
pel preu de 26.143,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.13.1532.61900 per un import total de 31.633,03 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.5. PRP2018/1963   Contractar la redacció de mesures d'enfortiment comercial del 
comerç urbà de Llagostera. 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 10/12/2018 que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING 
S.L., mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, pel preu de 14.900,00 euros (més 
IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.12.450.61900 per un import total de 18.029,00 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.1.6. PRP2018/1964   Contractar ECV, pel servei d'assistència tècnica informàtica, a 
partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019.-Exp. núm. 2018/2083  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer- Ratificar i assumir com a propi l’informe de Secretaria emès en data 17/12/2018, en 
relació a l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.- Contractar ECV, mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, pel servei 
d'assistència tècnica, a partir de l'1 de gener fins el 30 de juny de 2019., pel preu de 6.774,00 
euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat. 
Tercer.-  Adoptar el compromís d’habilitar el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
2019.01.920.22706 per un import total de 8.196,54 euros, IVA inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.2. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.2.1. PRP2018/1972   Aprovar la relació de factures núm. F/2018/40. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/40, per un import total de 33.373,11.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/3363 al núm. F/2018/3366 
- del núm. F/2018/3458 al núm. F/2018/3460 
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- del núm. F/2018/3508 al núm. F/2018/3520 
- del núm. F/2018/3535 al núm. F/2018/3538 
- i els registres núm. F/2018/3100, F/2018/3325, F/2018/3370, F/2018/3384, 

F/2018/3429, F/2018/3430, F/2018/3434, F/2018/3449, F/2018/3452, F/2018/3454, 
F/2018/3463, F/2018/3464, F/2018/3471, F/2018/3472 i F/2018/3528. 

 
3.2.2. PRP2018/1971   Contractar la construcció d'un mur de gabions per a l'estabilització 
de talús a l'entrada de l'escola Lacustària - Exp. núm. 2018/2137  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Ratificar i assumir com a propi l’informe de necessitat emès en data 18/12/2018  que 
acredita el compliment de l’article 118.3 de la LCSP. 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa MUROXS OBRA S.L.U., mitjançant la modalitat de contracte 
menor d’obres, la construcció d'un mur de gabions per a l'estabilització de talús a l'entrada de 
l'escola Lacustària des del c/ Pujada del Dipòsit, pel preu de 9.075,00 euros (més IVA), segons 
el detall del pressupost presentat. 
Tercer.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2018.07.3231.62200 per un import total de 10.980,75 euros, IVA 
inclòs. 
Quart.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Cinquè.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.3.1. PRP2018/1941   Acceptar la subvenció de la Diputació per a l'adquisició d'un 
habitatge i sol·licitar bestreta. Exp. núm. 2018/1888.- 
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 29.250,00 € concedida per la Diputació de Girona per a 
l’adquisició de l’habitatge del carrer Major, 2, baixos 1a. de Llagostera destinat a l’ús públic 
mitjançant la borsa d’habitatges de lloguer social. 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per aplicar-la. 
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona el pagament de la totalitat de l’import concedit, en 
concepte de bestreta anterior a la presentació del corresponent compte justificatiu. 
Quart.- Inscriure en el Registre de la Propietat núm. 1 de Girona l’afectació de l’immoble a l’ús 
públic mitjançant la borsa d’habitatges de lloguer social, en aplicació del punt primer de l’acord 
de la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2018.  
 
3.3.2. PRP2018/1947   Subvencions a entitats: Club Bàsquet Llagostera. Exp.: 2018/2121.  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Accedir a la petició efectuada per l’entitat CLUB BÀSQUET LLAGOSTERA 
(G17607946)  i atorgar  una subvenció de 5.000.-€ per cobrir les despeses de l’organització per 
la temporada 2018. 
Segon.-  Fer avinent que: 
- El termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitzarà el 30 de novembre de , 

havent de justificar les despeses, amb el formulari corresponent, fins al 15 de 
desembre de , fent  avinent que la no justificació, dins el citat termini comportarà la 
revocació de la subvenció.   

- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció o bestreta mentre el beneficiari no 
es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb Hisenda, 
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amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, o sigui deutor municipal per resolució de 
procedència de reintegrament d’una subvenció o no hagi justificat degudament alguna 
subvenció atorgada anteriorment. 

- Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a l’any .  
- En cap cas els ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament podran 

superar el 100 % del cost de l’activitat. Si se superés el 100%, l’Ajuntament 
disminuirà l’aportació fins arribar a cobrir com a màxim el 100 % del cost de l’activitat. 

- En el cas que l’associació ja hagués rebut una bestreta per un import superior a la 
subvenció definitiva, caldrà que reintegri aquest import a l’Ajuntament. L’entitat haurà 
de dur a terme el reintegrament corresponent en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de l’endemà del requeriment de l’Ajuntament. 

- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 
subvenció posterior. 

- En la difusió que faci el beneficiari de l’activitat caldrà que hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions públiques, o ens 
públics o privats, sempre que no se superi el cost de l’activitat subvencionada, sens 
perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les citades subvencions o 
ajuts. 

- El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions especificades a l’article 14 
de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). El seu 
incompliment originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin, a banda de la 
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

Tercer.- Fer constar que, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de la present 
resolució, l’entitat no manifesta el contrari, s’entendrà que la subvenció atorgada ha estat 
acceptada. 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada i donar-ne compte al servei de Tresoreria i 
Recaptació.  
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les dues del migdia i tres minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


