ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2012
NÚM. PLE2012/12
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 28 de desembre de 2012
Horari: 18:05 h. a 19:00 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 18:00 hores del dia 28 de
desembre de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 12
del Ple de la Corporació amb caràcter ordinària, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
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Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE
2012
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI
MUNICIPAL A L’EMPRESA CABRÉ JUNQUERAS, S.A.
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE TAXIS DE SANT POL DE MAR
4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 347/2012
5. DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD ADOPTAT EN JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2012
6. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
7. ASSUMPTES URGENTS
8. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE
NOVEMBRE DE 2012
El Sr. Puig demana la rectificació de l’acta en el punt 10. “Precs i preguntes”. Sol.licita
que es suprimeixi la paraula “escrites” de les preguntes presentades pels diferents
grups municipals (llevat de ICV) ja que varen formular els precs i les preguntes
oralment.
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple de data 26 de novembre de 2012 amb la
rectificació anterior.
2. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
CEMENTIRI MUNICIPAL A L’EMPRESA CABRÉ JUNQUERAS, S.A.
Aprovat definitivament pel ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 24 de setembre
de 2012 el plec de clàusules administratives econòmiques i tècniques particulars que
ha de regir la contractació del servei de cementiri municipal es va disposar l’obertura
del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diferents criteris
d’adjudicació anunciant la licitació al B.O.P. i al perfil del contractant del web municipal.
La Mesa de contractació, a la vista de l’informe emès pels Serveis Territorials va
proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa CABRE JUNQUERAS, S.A.
Presentada en data 3 de desembre de 2012 la documentació requerida per Junta de
Govern de data 21 de novembre, s’escau l’adjudicació del contracte.
Per la qual cosa, d’acord amb el que es disposa al R.D. lg 3/2011, de 14 de novembre
i demés legislació concordant,
EL PLE ACORDA:
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PRIMER.-Adjudicar el contracte per a la gestió del servei del cementiri municipal a
l’empresa CABRÉ JUNQUERAS, S.A., d’acord amb el plec de clàusules
administratives aprovat
i en conformitat amb
l’oferta econòmica i millores
presentades:
Canon.-equivalent al 15% de l’import de la totalitat dels serveis obligatoris subjectes a
tarifes.
Millores relatives a la gestió del servei.• Una brigada de sepulturers es desplaçarà fins el nínxol on s’haurà de realitzar
la inhumació per tal d’identificar i comprovar la sepultura, fer la reducció i
exhumació de les restes i deixar-la en òptimes condicions, efectuant totes
aquestes tasques amb anterioritat a l’acte de l’enterrament per estalviar
esperes i situacions tenses als familiars.
• Efectuar tasques de sepulturer de forma gratuïta o bonificada a les persones
que ho requereixin per manca de mitjans econòmics propis i suficients o en els
casos en què així ho acordi l’autoritat judicial.
• Adaptació del protocol a les diverses cultures i creences religioses de l’usuari
• Posada en marxa del servei de 24 hores
• Els treballadors aniran uniformats
• Pòlissa de responsabilitat superior al risc mínim assegurat
Millores relatives a les instal.lacions
• Es compromet a usar un aparell elevador especial
• Usarà les seves pròpies eines i materials per dur a terme les tasques de
sepulturer
Millores relatives a l’organització i funcionament
• Les detallades a la proposició presentada
Millores relatives a les qüestions administratives i atenció a l’usuari
• Tindrà a disposició dels usuaris un tel. Operatiu 24 hores
• Es comunicarà immediatament mitjançant informe totes les dades referents al
servei d’enterrament executat
• Cobrarà a l’usuari les taxes que després liquidarà a l’Ajuntament
Conservació i manteniment
• Realitzarà petits treballs de paleta
• Col.locaran les làpides i altres guarniments a petició i càrrec de particulars.
SEGON.-Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 10 dies es personi
davant les dependències municipals per tal de subscriure el corresponent contracte
administratiu. El contracte produirà efectes a partir del dia 1 de gener de 2013.
TERCER.-Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui possible per a
subscriure el corresponent contracte.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de desembre de 2012, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1), PP (1)
0 vots en contra
0 abstenció
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3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE TAXIS DE SANT POL DE MAR
Sant Pol de Mar, disposa des de fa molts anys, de tres llicències de taxi, tot i que hi va
haver un impàs de temps durant el qual només en van funcionar dues, actualment
estan totes explotades.
Aquest fet, junt amb l’aprovació anual de les tarifes urbanes, ens ha portat a redactar
un document, el Reglament de Taxis de Sant Pol de Mar, que ens permetrà regular i
ordenar dit servei urbà.
La Llei 4/2003 del taxi, de 4 de juliol, estableix en el seu article 24è que : “Les entitats
locals competents per a atorgar les llicències de taxi han de regular, mitjançant la
norma reglamentària pertinent, tot un seguit d’aspectes: normativa d’explotació de
llicències, condicions d’estacionament, torns, condicions exigibles als vehicles,...”
Per part del servei municipal de promoció econòmica ha estat redactat un reglament
del Servei de Taxis de Sant Pol de Mar el qual té per objecte la regulació i ordenació
del servei de taxi urbà el qual serà d’aplicació a tot el terme municipal.
El Reglament consta de 44 articles distribuïts en 3 títols i 1 disposició final, i pretén
contemplar i donar resposta a tots els supòsits que en l’administració i gestió diària
d’aquest servei es puguin plantejar.
Per aquests motius, aquesta Alcaldia EL PLE ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de Taxis de Sant Pol de Mar.
SEGON.- SOTMETRE’L al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies a
efectes de reclamacions.
TERCER.-CONSIDERAR-LO aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord,
si no se’n produís cap.
QUART.-PROCEDIR a la seva publicació reglamentària.
INTERVENCIONS
(El Sr. Dani Comas s’absté en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia
en concórrer la causa d’abstenció prevista en l’article 28.1 b) de la Llei 30/1992
de 26 de novembre)
Sr. Vigatà.- Demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia atès que no s’ha
consultat al sector. Considera que es tracta d’un reglament que no s’adapta al
municipi i del que discrepen els taxistes pel que fa als horaris i vacances. Tampoc
considera adient que el reglament incorpori sancions.
Replica la Sra. Garrido que sí es va consultar als col.lectiu dels taxis i que, fins i tot,
ells mateixos varen facilitar els horaris i les vacances. L’únic punt de discrepància era
la seva ubicació que, finalment, a petició dels propis taxistes, no s’ha modificat.
Lamenta que no s’hagin adreçat a l’equip de govern per manifestar els seus desacords
i sí a d’altres grups municipals.
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Sr. Manel Puig.-Recorda que aquest tema ja fou retirat d’una sessió anterior en
haver-hi l’escull de la ubicació dels taxis. Considera que el sector ha de ser objecte de
regulació, però, en no estar d’acord amb tots els punts del reglament, s’abstindran en
la votació.
Sr. Font.-Pregunta a la secretària pel procediment de tramitació del reglament.
Contesta la secretària que, per al supòsit de formular-se al.legacions en el període
d’informació pública, s’hauran de resoldre pel ple i procedir tot seguit a la seva
aprovació definitiva.
Sr. Martín.- Manifesta que el que realment vol és un bon servei de taxi i celebra la
seva regulació.
Sr. Vigatà.- A la vista de les intervencions de la resta de regidors entén que la retirada
del punt de l’ordre del dia no prosperaria. Reitera que no s’ha escoltat als taxistes i
creu que el govern ha de reflexionar el perquè no s’han adreçat a ell i si a la resta de
grups municipals.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de desembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

5 vots a favor: CIU (5)
0 vots en contra
7 abstenció: Junts (3), ICV (2), ERC (1), PP (1)

4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 347/2012
“DECRET 347/2012
de 12 de novembre
Vist que el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX va interposar davant del Jutjat contenciós
administratiu núm. 14 de Barcelona recurs contenciós-administratiu impugnant el Decret
d’Alcaldia núm. 362/2010, de 28 d’octubre pel qual es desestima el recurs de reposició
interposat contra el Decret d’Alcaldia núm. 222/2010 de 28 de juliol, que es tramita en el
procediment abreujat núm. 689/2010-A.
Atès allò que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), que permet a les Administracions
Públiques concertar acords o pactes, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic i
que no es tracti de matèries no susceptibles de transacció.
Atès que la data de vista es trobava fixada pel dia 8 de novembre de 2012 i que aquesta es va
suspendre, tal i com consta en l’Acta del jutjat de mateixa data, per la voluntat de les parts
d’arribar a un acord.
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Atès que el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sol·licitava el nomenament com a funcionari en
pràctiques, agent de la Policia Local de Sant Pol de Mar i la percepció dels emoluments
corresponents al període que va des del dia en què efectivament hauria d’haver estat nomenat
funcionari en pràctiques i fins el seu ingrés efectiu com a tal en la Policia Local.
Atès que efectivament, de conformitat amb les Bases específiques del procés selectiu en què
va participar el Sr. XXXXXXXXXX, publicades en el BOPB de data 27.9.2008, per a la provisió
de 6 places d’agent de la Policia Local, posteriorment ampliades a deu places, tal i com consta
en l’anunci de l’ajuntament de Sant Pol de Mar núm. 39/2009, es crea una llista d’espera per
cobrir les necessitats temporals que puguin sorgir en la corporació.
Atès que el Sr. XXXXXXXXXXX va quedar en la posició número 11 del procés selectiu i que,
abans de la finalització del procés dos dels aspirants seleccionats van renunciar a la plaça
obtinguda.
Atès el que estableix l’article 61.8 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic que determina que: sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament
del mateix nombre d’aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d’assegurar-ne la
cobertura, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu
nomenament o presa de possessió, l’òrgan convocant pot requerir a l’òrgan de selecció una
relació complementària dels aspirants que segueixin als proposats, per al possible
nomenament com a funcionaris de carrera.
Atès que vistes, les previsions contingudes tant en les Bases publicades com en la normativa
d’aplicació, se li hauria d’haver ofert una de les dues places que van quedar vacants al Sr.
XXXXXXXXXXXXXX.
Atès que aquesta és una matèria susceptible d’acord conforme a les previsions de l’article 88
de la Llei 30/1992 abans esmentada.
En virtut de tot això i de les facultats que tinc conferides,
HE RESOLT
Primer.- Acordar l’ingrés del Sr. XXXXXXXXXXXXXXX en l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
com a funcionari en pràctiques, agent de la Policia Local, amb data d’efectes 1 de gener de
2013 i amb percepció de les retribucions corresponents a partir d’aquesta data, supeditat el
compliment d’aquest acord a la presentació del desistiment de l’acció judicial, que consta en la
part expositiva d’aquest Decret, per part del Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Segon.- Donar compte en el pròxim Ple de la decisió anterior.”

Els regidors es donen per assabentats
5. DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT EN JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2012:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL
D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES EN MATERIA DE SUMINISTRE D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI
A LES ENTITATS LOCALS
La Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics consagra la
relació amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics com un dret dels ciutadans i
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com una obligació correlativa per a aquestes administracions. El reconeixement d’aquest dret i
la seva obligació corresponent s’erigeixen així en l’eix central del projecte de llei.
L’article 4 de la referida Llei recull com a principi general el de cooperació en la utilització de
mitjans electrònics pels administracions públiques per tal de garantir tant la inoperabilitat dels
sistemes i solucions adoptats per cadascuna d’aquestes.
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb l’article 67 del Decret
68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el
desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al projecte Administració Oberta de
Catalunya.
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions
Públiques ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i
entitats per establir els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permeti l’intercanvi
telemàtic, tant de les dades com de la documentació necessàries per a la tramitació
d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions en la prestació de determinats
serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i les organitzacions
aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les mateixes
administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a terme
tràmits amb les administracions públiques.
L’Agència Estatal d’Administració Tributària contempla la possibilitat de sol·licitud de dades per
part d’altres administracions públiques de Catalunya a través de l’EACAT. El Consorci AOC hi
col·labora amb l’objectiu que els ens locals que hi estiguin interessats puguin utilitzar-la
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’Adhesió de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al conveni entre l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa, senyora Montserrat Garrido Romera, per a la signatura de
l’Adhesió al conveni.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple per al seu coneixement i als efectes oportuns.
QUART. Notificar aquest acord a la delegació provincial de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.”

Els regidors es donen per assabentats

6. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola
catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la
no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat
gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement
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per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per
evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que
el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas
del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents
àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió
social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a
mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, EL PLE ACORDA:
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer : Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern Català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart : fer saber aquests acords al Tribunal Suprem Espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat Espanyol, així com a
la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.
INTERVENCIONS
L’Alcaldessa defensa la moció
Sr. Vigatà, reitera la ja coneguda postura del seu grup, contrària a tractar en l’àmbit
municipal, les mocions que tractin de qüestions de política supramunicipal, i recorda
als components del seu grup municipal que disposen de llibertat de vot.
Sr. Puig.-Manifesta el seu total acord amb la moció i recorda que en l’últim “ens” varen
tractar d’aquest tema, donada la seva gravetat i importància.
Sr. Font.- Expressa que aquests tipus de mocions, per a aquells que, com ell, creuen
que l’encaix de Catalunya a Espanya és impossible i volen independitzar-se, els
avorreixen, però, convida al seu company del PP (que sí defensa la seva catalanitat
en el marc de l’estat espanyol) perquè la voti favorablement.
Sr. Martin.- Votarà en contra la moció presentada. S’adreça al regidor d’ERC indicantlo que no troba correcte que alguns s’apropiïn del què és i del que no és la catalanitat.
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VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 28
de desembre de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), ICV (2), ERC (1), Sr. Comas (Junts) i Sr. Parada
(Junts)
1 vot en contra: PP (1)
2 abstencions: Sr. Vigatà (Junts) , Sra. Martí (Junts)

7. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha

8. PRECS I PREGUNTES
Preguntes formulades per la Sra. Verònica Martí, per Junts:
1. Adreçat a l’Alcaldessa, si té previst convocar Junta de patrimoni
2. Si s’ha dut a terme alguna actuació tendent a la reparació de l’església i l’ermita
de Sant Pau
3. Si és possible preservar la consignació pressupostària prevista per agricultura i
que no s’ha gastat enguany
Resposta:
1. De la Sra. Alcaldessa: El dia 22 de gener
2. De la Sra. Alcaldessa. Correspon a l’Esglèsia –al Bisbat- i no a l’Ajuntament
dur a terme les obres de reparació. No s’ha dictat encara ordre de manament ja
que el Bisbat ha manifestat que està redactant projectes. S’està estudiant la
possibilitat de sol.licitar subvencions
3. Resposta de la regidora de Medi Ambient, Sra. Pera. No és possible; això no
obstant en la previsió 2013 s’inclourà, la quantia del 2012, més la corresponent
al 2013.
Preguntes formulades pel Sr. Manel Puig, d’ICV:
1. Com és que la instància presentada per l’AMPA el dia 26 de novembre els hi
ha estat lliurada avui i si s’ha respost.
2. Fa el prec de que s’acordi la creació de la Mesa de treball que demana l’AMPA
com una valuosa eina de comunicació entre pares i ajuntament.
Resposta de la Sra. Alcaldessa:
S’ha lliurat tard perquè dissortadament es va extraviar en quedar unida mitjançant un
clip amb una altra instància.
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Precs i manifestacions formulats pel Sr. Font, d’ERC:
1. No li és de rebut la justificació de l’Alcaldessa ja que la instància va tenir
entrada el dia 26 de novembre, (la qual cosa era coneguda per la pròpia
Alcaldessa i pels regidors en haver-se comentat en el ple d’aquell dia.)
Considera que es podia haver reclamat o buscat abans.
2. Es suma a la petició d’ICV i afegeix el prec de que en el proper ple s’inclogui la
proposta de creació de mesa de treball.
Preguntes i manifestacions formulades pel Sr. Martín, del PP:
1. Es mostra favorable a la mesa si aquesta és positiva
2. Recorda la seva petició relativa a què es pinti la línia groga a Can Villar i
que es plantin els arbres.
Contesta el Sr. Xumetra que ho té present, però que el pintor està de baixa. Es
previst que es pintin els arbres al febrer-març.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:00 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer
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