
MIQUEL ÀNGEL MARCH CERDÀ, ANTONI CÀNAVES CAPLLONCH, JOANA AINA 
CAMPOMAR ORELL, MIQUEL ANGEL SUREDA MASSANET, MAGDALENA SEGUÍ 
CERDA, regidors i regidores del grup municipal de Junt:s Avançam de l’Ajuntament 
de Pollença, PERE JOSEP COLL TORRENDELL, regidor del grup municipal 
d’Alternativa per Pollença de l’Ajuntament de  Pollença, i MICHAEL LORENZO 
MULLER FLURY, regidor del grup municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de 
Pollença, amb domicili a efectes de notificació, al carrer Calvari, 2, Pollença 07460, i 
amb adreça electrònica, mamarch@ajpollenca.net, 
alternativaperpollenca@ajpollenca.net i  unidespodem@ajpollenca.net 

 
 
Que d’acord amb la LLEI 16/2016, DE 9 DE DESEMBRE, DE CREACIÓ DE 
L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES 
BALEARS, exposen els següents 

 
 

--------------------------------------- FETS ------------------------------------------- 
 
 
1.-   Que dia 1 de febrer del 2021, i després de no respondre a la comissió 
informativa municipal i a  la sessió plenària de l’Ajuntament de Pollença celebrada el 
dia 28 de gener del 2021, la regidora delegada i tinent de batle de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Pollença, Francisca Cerdà Nadal, va reconèixer, en roda de 
premsa, que ella s’havia vacunat de la Covid-19  i havia rebut ja les dues dosis 

corresponents, incomplint els Protocols establerts a l’efecte. A la mateixa roda de 
premsa, el batle, Bartomeu Cifre Ochogavia va reconèixer que coneixia aquesta 
circumstància i fins i tot l’havia animada a fer-ho. 
 
2.-  Que a la sessió plenària celebrada en data de dia 28 de gener del 2021, en 
resposta a preguntes dels regidors de l’oposició i llavors ratificat als mitjans de 
comunicació, el batle de Pollença, Sr. Cifre Ochogavia, va reconèixer que tant ell 
mateix com la regidora i tinent de batle de Serveis Socials, Francisca Cerdà Nadal, 
s’havien fet proves PCR al sistema públic de Salut de forma sistemàtica, cada 
quinze dies, des del passat mes de maig del 2020. 
 
3.- Els dos fets relatats anteriorment no s’havien comunicat a cap òrgan municipal a 
pesar de la seva transcendència, el que demostra manca total de transparència.  
D’altra banda la pròpia regidora havia negat el fet de la vacunació a un mitjà de 

comunicació, el passat dia 29 de gener, amb la qual cosa se demostra l’afany 
d’amagar la vacunació irregular. 
 
 

-------------------------- ANTECEDENTS DE FETS ------------------------------ 
 

a) Comissió Informativa Permanent General 

 

Dia 25/01/2021 a les 11.00 h.  

 

mailto:unidespodem@ajpollenca.net


Al final d’aquesta es formula pregunta sobre els rumors que el Sr. Bartomeu Cifre 

Ochogavía, batle de Pollença i la Sra. Francisca Cerdà Nadal, tercera tinent de Batle 

i regidora delegada de les Àrees de Benestar Social, Residència Social i EMSER, 

s’havien vacunat.  

 

El batle respon que no, i que les vacunacions es faran seguint els protocols i amb 

aprovació de la Conselleria, alhora que afirmen que s’han anat fent proves PCR de 

manera regular, de forma autoritzada, aprofitant els cribatges que s’han fet a la 

Residència Social de Santo Domingo, de Pollença (íntegrament gestionada per 

l’Ajuntament de Pollença).  

 

b) Ple ordinari de gener 

 

Dia 28/01/2021 a les 17.00 h.  

 

Té lloc el Ple ordinari de gener de l’Ajuntament de Pollença. Des de l’oposició 

s’havien registrat preguntes per ser respostes a l’apartat B) Activitat de control, en el 

punt 3. Precs i preguntes.  

 

No es va arribar a aquest punt ja que el batle va aixecar la sessió cap a les 21.00 h. 

degut a les restriccions de mobilitat existent per la COVID-19.  

 

Igualment abans d’abandonar formalment el Ple, el portaveu de Junts Avançam 

Miquel Àngel March va formular in voce la pregunta següent:  

Noltros volíem aclarir si la regidora de serveis socials s’ha vacunat de COVID, 

ho dic perquè hi ha aquest clam social dins pollença, i si ho aclarim avui 

El batle va respondre: 

Clam socials n’hi ha moltíssims i la senyora Campomar ja s’ha preocupat de 

fer una pregunta al parlament que és de les poques o les úniques aportacions 

que s’han fetes en aquest cas a la seva vida política a nu poble i lògicament hi 

ha una sèrie de qüestions que puguin ser confidencials o no i tot lo que se 

pugui haver fet a nu municipi de Pollença està fet amb los criteris metges i les 

autoritzacions de la conselleria. Jo ja els hi vaig deixar ben clar que lo que sí 

que jo m’he fet, i la regidora també, són PCRs periòdiques, en aquest cas 

sufragades per u sistema públic 

Miquel Àngel March: 

Però la pregunta és si s’ha vacunat o no... 

El Batle: 



I qualsevol cosa que s’hagi de dir amb respecte d’aquestes característiques ja 

s’explicarà una vegada hi hagi totes les dades, no de regidors, càrrecs 

públics, i personal que hi pugui haver de l’ajuntament. 

Miquel Àngel March: 

Era un sí o no... 

El Batle: 

Ja li he dit, ja li he donat totes les explicacions que li tenc que donar i quan la 

senyora Campomar tengui la documentació que demana amb aquesta feina 

activa que té a nu parlament pues ja la publicarà.  

Es pot escoltar el fragment a partir de 03:41:07 de l’enllaç següent: 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/32tqvjbz5vqp2bc/21-01-28-PLEORDINARI.mp3 

c) Entrevista de la Sra. Francisca Cerdà Nadal en el mitjà informatiu local, 

Punt Informatiu. 

 

Dia 29/01/2021  

 

El mitjà informatiu local, Punt Informatiu, publicava en la seva edició digital una 

notícia en què recollia unes declaracions de la regidora Francisca Cerdà a les quals 

desmentia haver-se vacunat. 

 

http://puntinformatiu.cat/la-regidora-de-benestar-desmenteix-que-shagi-vacunat-de-

la-covid-19/ 

 

 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/32tqvjbz5vqp2bc/21-01-28-PLEORDINARI.mp3
http://puntinformatiu.cat/la-regidora-de-benestar-desmenteix-que-shagi-vacunat-de-la-covid-19/
http://puntinformatiu.cat/la-regidora-de-benestar-desmenteix-que-shagi-vacunat-de-la-covid-19/


 

 

d) Petició de convocatòria de Ple extraordinari per part de l’oposició i 

registre d’una Moció de reprovació contra el batle de Pollença i la 

regidora fins ara esmentada. 

 

Dia 31/01/2021  

 

Al no haver-se contestat les preguntes registrades al ple ordinari de dia 28 de gener 

per falta, es registra per part del partits de l’oposició petició de Ple extraordinari, amb 

un ordre del dia consistent amb la part pendent del ple anterior (2 mocions de la part 

resolutiva i tota la part de control i seguiment amb els precs i preguntes dels diferents 

grups municipals) al que s’afegeix (a la part resolutiva) una Moció de reprovació 

presentada pels grups de l’oposició (ANNEX 1). 

 

e) Roda de premsa convocada per l’equip de Govern Municipal de Pollença 

 

01/02/2021, 10.30 h 

 

Roda de premsa del Batle Bartomeu Cifre Ochogavia i la Regidora Francisca Cerdà 

on es tergiversa relat de la regidora, anunciant que és cert que s’ha (havia mentit el 

divendres anterior, dia 29/01/2021), i es remeten tot el temps als protocols. La 

regidora va rebre la primera dosi del vaccí el dia 30 de desembre de 2020 i la 

segona dosi el dia 20 de gener de 2021. Figurava al llistat que la direcció de la 

residència havia fixat i enviat a l’IB-Salut perquè es donés compliment a les vacunes. 

També reiteren que s’han anat fent proves PCR a càrrec de la sanitat pública des del 

mes de maig 2019 (2 per mes), tant el batle de Pollença com la regidora.   

Es pot escoltar la roda de premsa íntegra a l’enllaç següent: 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/s6upp6e98zday94/21-02-01-RDP-COVID.mp3 

PROTOCOLS I ESTRATEGIA DE VACUNACIÓ  

a) Estatals 

 

Els protocols actualment a l’abast de la ciutadania i les institucions i que han de regir 

el marc comú de tot el procés de vacunació són els següents documents:  

 

Primera versió del 18/12/2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/

covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf 

 

Segona versió del 21/01/2021 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/s6upp6e98zday94/21-02-01-RDP-COVID.mp3
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf


https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/

covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf 

Com que la vacunació íntegra ha estat anterior a la segona versió, ens fixem en què 

diu el document Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España. 

Aquesta estableix: 

 

“En la primera etapa, definida por la disponibilidad de una cantidad limitada de 

dosis, se han priorizado los siguientes grupos de población:  

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias 

de personas mayores y de atención a grandes dependientes  

2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario  

3. Otro personal sanitario y sociosanitario  

4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de 

dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no 

estén actualmente institucionalizadas”  

 

b) Protocols de la Conselleria de Salut i de Residències 

 

A aquests efectes, i ja que els actors dels quals qüestionem el seu procedir tot el 

temps fan al·lusió a protocols de Salut (entenem de la Conselleria de Salut de les 

Illes Balears) i de Residències (no semblen especificar si és un protocol genèric o el 

propi de la Residència Social de Santo Domingo de Pollença), al ANNEX 2 es pot 

veure una petició d’accés a la informació pública que vàrem formular el dia 

03/02/2021 per tenir a l’abast i per escrit tots els protocols utilitzats per iniciar la 

campanya de vacunació a Pollença dins la residència, i així comprovar quin protocol 

s’ha utilitzat.  

 

 
DE LA COMPETÈNCIA DE L’OFICINA ANTICORRUPCIÓ 
 
 
L’actuació de l’Oficina anticorrupció se fonamenta amb la Llei que la regula, el seu 
reglament i les instruccions dictades. 
 
En aquest sentit la instrucció Primera de l’Oficina diu 
 
“s'entén per corrupció o males pràctiques, tot tipus de fets, situacions o accions, no 
necessàriament constitutives de delicte o falta, on s’apreciï un ús de recursos públics 
o abús d'una posició pública per a l’obtenció d'un benefici privat. Són elements 
indiciaris de corrupció o males pràctiques i, per tant, procediria iniciar una actuació 
de investigació, entre d'altres: si es posa en qüestió l'ús o la destinació il·legal de 
fons públics; si es posa en qüestió una possible posició de domini públic en benefici 
privat; la situació de possible conflicte d'interès (aparent / potencial / real); Ia opacitat 
o falta de transparència en l'actuació pública denunciada; possible abús de poder; la 
vulneració frontal, basta i inexcusable de la llei; situació de risc superior al habitual i 
propi de la gestió pública”. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf


CONCLUSIONS 
 
 
A la vista dels fets exposats i  de les circumstàncies esmentades, de la competència 
de la pròpia Oficina, i sobretot de les males pràctiques com l’incompliment de 
protocols, l’abús de poder, el mal ús de recursos públics, la manca de transparència, 
en un moment de gran alarma social, i que a continuació es detallen: 
 
 
a) INCOMPLIMENT DE PROTOCOLS 
 
Tot i les declaracions tant de la regidora delegada de Benestar Social i Residència 
Social, com del batle de Pollença (es poden escoltar a la roda de premsa de dia 
1/02/2021) a les quals afirmen que s’han complert els protocols, és una evidència 
que els protocols de vacunació existents (Estrategia de vacunación frente a COVID-
19 en España) s’han vulnerat, ja que aquests no inclouen càrrec polítics, ja siguin 
regidors, batles, consellers, etc. 
 
Per tant, i a l’espera de la resposta a la petició d’informació pública realitzada, 
sembla clar que no hi existència cap protocol oficial que doni llum verda o permeti la 
vacunació de la regidora, ni que permet la realització de proves PCR regulars tant al 
Batle com a la pròpia regidora. 
 
 
b) ABÚS DE PODER 
 
La vacunació de la regidora saltant-se el protocol o la realització de proves PCR tant 
d’aquesta com del Batle en el sistema públic de Salut de forma quinzenal i de 
caràcter gratuïta, tenint en compte que en els dos casos no són personal de la 
residència, ni sanitari o sociosanitari, i que no s’han fet seguint cap criteri tècnic que 
les avali, i no consta qui les ha autoritzades, són un clar aprofitament de la posició 
política que ostenten i suposa un clar abús de poder. 
 
 
c) MAL ÚS DEL RECURSOS ECONÒMICS PÚBLICS 
 
La realització de forma periòdica de proves PCR, des del mes de maig del 2020 fins 
al mes de gener del 2021 (18 PCR cada un, en total 36 PCR, que en les clíniques 
privades tenen un cost entre 120 i 140 € cada una) suposa un mal ús dels recursos 
públics per part dels dos regidors.  
 
 
d) MANCA DE TRANSPARÈNCIA  
 
L’exposició dels fets demostren clarament com tant la regidora Francisca Cerdà, com 
el Batle Bartomeu Cifre han actuat amb total opacitat. Inicialment ja no es va 
informar de la vacunació ni de la realització de PCR, per amb posterioritat quan 
l’oposició va demanar i denunciar el tema, amagar evitant respondre, i negar mentint 
a la premsa, la vacunació de la regidora Cerdà. Tot per finalment admetre que 
aquesta vacunació existia en roda de premsa. 



e) ALARMA SOCIAL 
 
Aquesta vacunació irregular, la realització de PCR periòdicament, afegeix més 
alarma social a l’existent, en un moment on surten a la llum nombrosos casos 
semblants a tot l’estat, especialment de càrrecs polítics, saltant-se els protocols. Més 
greu encara pel fet de que falten vacunes i el ritme de vacunació és lent. 
 
 

Per tot això 
 
DEMANEM 
 
Que es tengui per presentat aquest escrit i en els seus mèrits, aquesta Oficina iniciï 
un expedient d’investigació, a la vista dels fets que s’esmenten i prengui les 
decisions que pertoquin, de caire administratiu i /o penal. 
 
Que se'ns tengui informats de les actuacions i resolucions adoptades. 
 
 
 
 
Pollença, 4 de febrer del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 1 
 
Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem, Miquel 

Àngel March Cerdà, portaveu del Grup Municipal Junts Avançam i Pere Josep Coll 

Torrendell, portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença, de l’Ajuntament de 

Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten, per al seu debat i 

aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ DE REPROVACIÓ DEL BATLE, BARTOMEU CIFRE OCHOGAVIA I DE LA 

REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I RESIDÈNCIA SOCIAL, FRANCISCA 

CERDÀ NADAL, PER ABÚS DE PODER DELS CÀRRECS QUE REPRESENTEN 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Durant el Ple ordinari de gener a petició de l’oposició, el batle de Pollença, Bartomeu 

Cifre Ochogavia va reconèixer fer-se de forma habitual PCRs, afirmant alhora que 

són a càrrec del sistema de sanitat públic. El batle i altres representants polítics de 

l’equip de govern s’haurien anat fent proves PCRs durant mesos saltant-se la 

normativa que regula aquestes proves, fet que demostra l’abús de poder per part del 

màxim representant polític de l’Ajuntament de Pollença. Per això haurien de donar 

explicacions públiques de forma immediata ell i els altres representants polítics que 

s'hagin anat fent proves, sent una d'aquestes persones la Sra. Francisca Cerdà, 

delegada de Benestar Social i Residència Social.  

Sembla que el batle obvia que la immensa majoria de treballadors públics i de 

treballadors de serveis essencials del sector privat, que estan a diari en contacte 

amb gent molt diversa no han tengut mai accés a aquest tipus de proves. Els 

treballadors, si s’han volgut realitzar una PCR o una prova d'antígens, han de 

sufragar-la amb els seus propis recursos econòmics.  

Per altra banda, el batle va manifestar que ell no s’ha vacunat (davant la pregunta 

formulada per l’oposició durant el Ple). Ara bé, ni ell ni la regidora Francisca Cerdà 

Nadal han volgut aclarir, ni respondre, a la pregunta si la regidora en qüestió s’ha 

vacunat saltant-se el protocol de vacunació establert. Aquesta actitud de no voler 

respondre a la pregunta formulada al Ple és inacceptable, ja que són els màxims 

responsables de garantir el bon funcionament de les institucions i de respectar les 

normatives i protocols vigents. A més, estan obligats a donar compte i a informar a 

l’oposició i a la ciutadania.  

És imprescindible, per responsabilitat i transparència que els representants polítics 

implicats :  

- Cessin immediatament la irregularitat de realitzar-se proves PCR a càrrec de la 

sanitat pública (si se'n volen fer, que les paguin de la seva butxaca ja que tenen bons 

sous per fer-ho).  



- Expliquin quantes PCRs s'han realitzat, des de quina data, quins càrrecs públics se 

les han realitzat i qui els ha autoritzat a realitzar-les (càrrec públic i/o tècnic de la 

Conselleria de Salut, si escau).  

- Responguin de forma clara a les preguntes de l’oposició de si han existit 

vacunacions irregulars i fora de tot protocol. 

Per tot l’anterior, els Grups Municipals d’Unides Podem, Junts Avançam i Alternativa 

per Pollença de l’Ajuntament de Pollença presenten al Ple per a la seva consideració 

i acceptació si escau, el següent 

1. Reprovar al batle, Bartomeu Cifre Ochogavia i a la regidora Francisca Cerdà 

Nadal, regidora delegada de Benestar Social i Residència Social per la seva actitud 

d’abús de poder dels càrrecs que representen (realització periòdica de PCRs a 

càrrec de la sanitat pública), la falta de transparència i la negativa a voler respondre 

a l’oposició durant el Ple . 

 

Pollença, 31 de gener de 2021  

 

 

  Junts Avançam              Unides Podem                                     Alternativa 

per Pollença  

 

Al primer Ple corporatiu extraordinari a proposta de l’oposició que es celebri de 

l’Ajuntament de Pollença  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de l'interessat 

DIR 3 de l'Entitat: L01070429 
Codi SIA del Procediment: 2396649 

Tipus de persona NIF/CIF Nom Primer cognom Segon cognom 

Dades a l'efecte de notificacions 

Mitjà de notificació Correu electrònic Mòbil 

FLURY MULLER 

Sol·licitud de Dret d'Accés a la Informació Pública per part dels Càrrecs 
Públics 

Física XXXXXXX MICHAEL LORENZO 

 

Electrònica unidespodem@ajpollenca.net XXXXXXX 

 

mailto:unidespodem@ajpollenca.net


Exposa / Sol·licita 

Exposa 

 
Sol·licita 

 
 

Justificació 

Motiu 

 
Observacions 

 
 

Documentació addicional 

(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats podran aportar qualsevol altre document que 
estimin convenient 

 

No hi ha cap document carregat 
 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades 

   He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable Ajuntament de Pollença 

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
 

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a 

tercers països. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional. 

- Recordar que hi ha 5 dies hàbils per donar resposta, en aquest cas i com peticionat, per escrit i enviada a direcció electrònica (unidespodem@ajpollenca.net). 

Conèixer i revisar els protocols i la normativa de vacunació que s'ha seguit per part de la direcció/gerència de la Residència Social de Santo Domingo. 

Que se'ns faci arribar per escrit i per mitjans electrònics per part de la regidoria delegada de Residència Social i/o de la gerència 
/direcció de la Residència Social de Santo Domingo de Pollença, tots els protocols i escrits que s'hagin anat emprant des de moments anteriors i posteriors a l'inici de la campanya de 
vacunació. Això inclou protocols estatals, autonòmics o de l'IB-Salut o documents tècnics oficials d'instruccions específiques per residències, etc. Que, especialment, se'ns mostri per 
escrit quin document, protocol o altre document s'ha agafat de referència per procedir a elaborar el llistat de persones a vacunar dins la Residència Social (personal intern i extern, i 
persones residents), assenyalant específicament quina normativa i quin text valida legalment la vacunació de la Sra. Francisca Cerdà Nadal, regidora delegada a l'Ajuntament de 
Pollença. 

Que vistes les informacions sobradament conegudes per l'esfera pública del procediment de vacunació duit a terme a la Residència Santo Domingo de Pollença, gestionada directament 
per l'Ajuntament de Pollença. Que existeixen dos documents anomenats Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, sent la primera versió de 18/12/2021 i la segona del 
21/01/2021, apareixent en el primer que en el grup 1 es vacunaran "Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a 
grandes dependientes". Que en successives declaracions per part de la regidora delegada de Benestar Social i Residència Social, del batle de Pollença i de la direcció de la residència, s'ha 
afirmat que s'han seguit els "protocols de Salut", "de residències", "que ho permeten" Que no hem pogut trobar a cap lloc protocols oficials escrits diferents als abans esmentats (de nivell 
estatl) Per tot això, Qui pot registrar la peticio d'informació publica dirigida al director de la residencia q ens donin copia dels documents de protocol q tenen a la residencia x pcr i 
vacunació? 
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Informació Addicional ot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça  

Signatura 
 

 

   Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho

Data i hora d'autenticació 

Cognoms, Nom 

NIF/CIF 

Proveïdor d'identitat Sistema 

d'identitat Tipus de certificat 

Nivell de seguretat IP 

Id. sessió 

03/02/2021 16:44 

MULLER FLURY, MICHAEL LORENZO  

 

reconegut de signatura Persona física 

Mitjà  

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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