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Al.legacions de l'Oficina Antifrau de
Catalunya al Reglament Orgánic Municipal
de l'Aiuntament de Roda de Berá

En la sessió celebrada el dia z6 de juliol de zor8 el Ple de l'Ajuntament de Roda de
Berá va aprovar inicialment el Reglament Orgánic Municipal de I'Ajuntament.

La proposta normativa se sotmet a informació pública i audiéncia de les persones
interessades pel termini de trenta dies hábils, per a la formulació d'al.legacions i
recomanacions, d'acord amb la publicació de I'edicte corresponent al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 768o, de 7 d'agost de zor8 i al BOPT núm. r55 de
9 d'agost.

Les observacions i els suggeriments de I'OficinaAntifrau de Catalunya (en endavant,
I'OAC) al text del Codi són emesos a l'empara dels art. r i 3 de la Lleit4lzoo8, del5
de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com de l'article ry.2.d) de les
Normes d'actuació i régim intern de l'Oficina Antifrau de Catalunya segons el qual
correspon a la Direcció de Prevenció formular al director o directora de I'Oficina
propostes i recomanacions sobre disposicions normatives vigents o en trámit
d'aprovació perqué les eleü al Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en
qué la normativa ho permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris
i internacionals.

Així, les al.legacions que tot seguit passem a formular pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta,
guarden relació amb els ámbits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC
atribueix a I'OAC amb l'objectiu d'enfortir la integritat de les institucions i dels
servidors públics, sens perjudici d'aquelles altres observacions de carácter técnic
que, tangencialment, també s'estimi oportú fer.

fitol Preliminar.- Art. z Objecte rang i imbit d'aplicació

Aquest títol preliminar fa referéncia a l'objecte, el rang jerárquic, la legislació
aplicable i l'ámbit d'aplicació. En relació amb l'apartat en el qual es fa referéncia a la
legislació directament aplicable, tret de la referéncia que es fa a qualsevol altra
disposició legal aplicable hem trobat a faltar un esment específic a les lleis de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, la Llei tgf zot4, del z9 de
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desembre i la Llei Lgf 2ot1, del g de desembre. Per la relació que tenen amb l'objecte
de l'ordenanqa suggerim que es valori afegir-hi una referéncia.

Títol Segon.- Capítol III Primeres mesures organitzatives

Entre les mesures organitzatives previstes al Capítol III,I'article 23 es refereix a les
competéncies organitzatives de I'Alcalde o Alcaldessa i s'hi llisten les resolucions que
han d'adoptar en el termini que s'hi estableix. Tret d'error nostre, no hem trobat al
text exposat cap referéncia a la necessitat que aquestes resolucions es facin
públiques. Recomanem que es valori fer esment a la publicitat que, segons la
normativa i específicament la normativa sobre transparéncia, s'ha de donar a
aquests actes.

Títol Tercer.- (Art. zg a6S)

1. Al capítol II d'aquest títol es regulen els deures dels membres de la corporació
(art. +8 a 63). Aquesta regulació, sota els apartats "deures previs a la presa de
possessió" i "deures derivats de l'exercici efectiu del cárrec" porta a pensar en la
voluntat de concretar algunes normes de conducta que els membres de la corporació
municipal haurien d'observar.

Aquestes previsions porten a formular algunes reflexions sobre els codis étics o codis
de conducta de qué haurien de disposar els ens públics, ja que algunes de les
previsions contingudes als articles z9 a 65 del ROM bé podrien considerar-se
l'embrió d'un d'aquests codis étics o de conducta.

En relació amb aixó hem de dir que el codi étic o codi de conducta es configura com
un instrument normatiu amb encaix en l'ámbit de la cultura ética organitzativa, i
esdevé, al nostre parer, una eina essencial en relació amb el sistema d'integritat dels
servidors públics. El codi étic representa, d'una banda, els estándards de conducta
exigibles per l'organització als seus membres, ja que estableix els valors
institucionals i els principis que articulen i concreten aquests valors i, en darrera
instáncia, es facilita el control social per a la consecució de la bona administració;
també venen a complir una funció de norma "en blanc" cridada a integrar el
contingut punible de la infracció greu en matéria de bon govern continguda a l'article
ZB.S g) de la Lleí t9lzor4, del 29 de desembre, relativa a l'incompliment dels
principis de bona conducta establerts per les lleis i els codis de conducta, sempre que
no constitueixin una infracció molt greu.

Suggerim a l'Ajuntament que aprofiti aquesta aproximació del ROM als deures dels
membres de la corporació per desenvolupar el mandat legal contingut a l'article 55.3
de la Llei t9fzot4, del z9 de desembre, segons el qual els ens locals inclosos en
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l'ámbit d'aplicació de la norma han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts
cárrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació llistats a l'article 55.r,
n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüéncies d'incomplir-
los, sens perjudici del régim sancionador establert per la Llei rglzor4, del 29 de
desembre. Tret d'error nostre, Ia corporació local no ha aprovat el codi esmentat.

z. Dins d'aquest títol tercer també volem fer una referéncia a l'article 43r eue
porta per títol '¿Dret a la informació". Segons el segon parágraf de l'article 43:

"El preuist en el pardgraf anterior, es refereix únicament i exclusiuqment als
documents exístents enels arxiusmunicipals,talicomaquestsfigurenenells. Quan
Ia sol.Iicitud impliqui I'elaboració dun nou document, tal com informes, relacions,
/lisfcfs o qualseuol altre de naturalesa andloga,Ia seuo qutorítzació tindrd card.cter
discrecional, i eI seu termini de contestació es decidird" per I'AIcaIdia en funció de
Ies caracterísüques del document a. elaborer."

S'ha de precisar que l'articl e 77 de la Llei 7 ltg81, del z d'abril, reguladora de les bases
de régim local (LBRL) estableix que els membres de les corporacions locals tenen
dret a obtenir de l'Alcalde (...) o President o de les Comissions de Govern tots aquells
antecedents, dad.es o informacions que estiguin en poder dels serveis de la
corporació i resultin precisos per al desenvolupament de la seva funció. Aquesta
sol.licitud d'exercici del dret s'haurá de resoldre motivadament.

Així mateix, l'article t64 de Decret legislatiu zf zoog, del zB d'abril, per qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya (TRLMRLC)
determina que tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de
l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la Comissió de Govern, tots
els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de
la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.

Per la seva banda, la disposició addicional primera de la LIei tgf zot4, del z9 de
desembre, estableix a I'apartat 2 que I'accés a la informació pública en les matéries
que tenen establert un régim d'accés especial és regulat per llur normativa específica
i, amb carácter supletori, per aquesta llei.

Una comparació de les previsions legals esmentades amb el text reproduit de I'art.
43 del projecte d'ordenanqa podria portar a interpretar que el text projectat ha
rebaixat l'abast del dret d'accés dels membres de Ia corporació en contradicció amb
el que estableix la normativa exposada. En relació amb aixd, s'hauria de prestar
especial atenció a la literalitat del text projectat quan s'estableix que "(...) la seva
autorització -la de la sol.licitud- tindrá carácter discrecional i el seu termini de
contestació es decidirá per l'Alcaldia en funció del document a elaborar".
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L'Oficina entén que l'accés a la informació per part dels membres de la corporació
local no pot quedar sotmés a la discrecionalitat de l'alcalde o alcaldessa, encara
menys quan aquells subjectes disposen d'un régim especial d'accés a la informació,
que, ateses les seves funcions públiques, és més ampli que el régim general previst
per les normes de transparéncia. Suggerim, doncs, que es revisin les previsions
esmentades i les altres de concordants, tenint en compte les consideracions anteriors
i les preüsions de la normativa en vigor, legals i reglamentáries.

3. Ens centrem ara en el Capítol II relatiu als deures dels membres de la
cor?oració, classificats per l'article 48 entre deures preüs a la presa de possessió i
deures derivats de I'exercici efectiu del cárrec.

La regulació dels deures previs a la presa de possessió entre d'altres respon a
l'obligació que recau en els poders públics de preveure i regular un régim adequat
tendent a la gestió dels conflictes d'interés; fonamenta aquesta preüsió normativa
tant el deure dels servidors públics de servir amb objectivitat els interessos generals,
d'acord amb I'article ro3 de la Constitució espanyola, com també el fet que tot
servidor públic té interessos legítims lligats a Ia seva condició de ciutadá, Ia qual cosa
determina que les situacions de concurréncia d'interessos es puguin produir, en la
práctica, d'una manera natural, pel fet que els servidors públics són també persones.

D'aquesta objectivitat deguda dels servidors públics es desprén el deure d'evitar que
llurs interessos personals puguin influir indegudament en l'exercici de les seves
funcions i responsabilitats públiques, tot entenent que el concepte d'interessos
personals ha d'abastar tant els interessos propis, com els familiars i situacions
d'amistat, enemistat, litigioses o vinculacions professionals o empresarials. En
qualsevol cas, els conflictes d'interés se situen en una zona grisa en la qual no
apareixen conductes il.lícites o constitutives de delicte en el sentit estricte, sinó una
série de situacions i indicadors que se situen en el marge de la frontera que separa
els interessos privats de l'interés general.

Per aquestaraí, els conflictes d'interés "no es poden prohibir", de la mateixa manera
que l'existéncia d'un conflicte d'interés no equival automáticament a una situació de
corrupció. L'ordenament ha de procurar definir-los, identificar-los i
gestionar-los de tal manera que es garanteixi un exercici íntegre i
imparcial de les funcions públiques.

Els mecanismes jurídics per a la gestió dels conflictes d'interés tenen carácter
essencialment preventiu, és a dir, actuen de forma ex ante i no repressiva, per la qual
cosa esdevé d'especial relleváncia el fet que aquests mecanismes es basin en I'análisi
prévia de les situacions personals i patrimonials dels servidors públics, la qual cosa
esdevé imprescindible per a determinar l'existéncia o no del conflicte d'interés.
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Així, les declaracions d'actiütats, béns i interessos dels alts cárrecs constitueixen el
més clar exemple d'instruments legals de prevenció del conflicte d'interés que tenen
per objecte assolir la necessária transparéncia sobre la situació professional i
patrimonial del servidor públic. Aquestes declaracions proporcionen la informació
precisa sobre l'eventual existéncia de situacions generadores de conflicte en les
persones serüdores públiques, alhora que reafirmen Ia major eficácia de les
técniques preventives en comparació amb els instruments de carácter repressiu o
sancionador. Atés aixd, aquesta Oficina ha vingut recomanant, de legeferenda, que
s'enforteixin les previsions legals en aquesta matéria, per exemple, incloent-hi
declaracions relatives a alguns familiars directes dels alts cárrecs, ampliant el deure
de declarar preü a la presa de possessió amb la declaració d'activitats
desenvolupades amb anterioritat a l'ocupació del cárrec públic.

En espera de modificacions legals que consolidin les previsions existents en aquesta
data, cal ser especialment curós amb el compliment de les obligacions legals en
aquesta matéria; a judici de l'Oficina, una bona práctica en aquesta matéria que es
podria implementar en el marc normatiu actual i que podria estar inclosa en els codis
étics és preveure en l'organigrama dels corresponents ens públics un drgan de
control al qual s'assigni un rol proactiu en la detecció i la gestió dels eventuals
conflictes d'interés en els quals es puguin trobar tant els alts cárrecs electes com els
alts cárrecs i empleats, i que faci un seguiment periódic dels graus de compliment
del régim de segones ocupacions.

B. En relació amb l'article 55 del ROM, també voldríem fer referéncia al parágraf
tercer quan estableix el següent:

"L'e.ccés suposa, en qualseuol cas, eI deure de secret i confi.dencialitat en els termes
establerts per Ia IIei, i així s'haurd de recordar quan aquest se sol.Iiciti".

Considerem que aquesta previsió podria induir a confusió. Efectivament, partim del
carácter públic a qué fa referéncia el primer apartat d'aquest precepte i que, com bé
recorda el parágraf segon d'aquest article 55, necessáriament s'haurá aplicat la
normativa sobre protecció de dades de carácter personal en relació amb les
declaracions que es fan públiques o a les quals es dona accés; si la protecció de dades
de carácter personal ja ha actuat abans de I'accés, pot semblar no suficientment clar
a qué es refereix el precepte quan parla del deure de secret i confidencialitat d'una
informació que en principi entenem que és pública.

Seguidament, el parágraf quart de l'article 55 determina quins subjectes tenen accés
directe al registre. Al respecte hem de posar l'accent en el fet que, tret d'error nostre,
l'abast i el significat de I'accés directe no s'explica al llarg del ROM. Aquesta reflexió
cobra més importáncia si tenim en compte que més endavant la norma preveu "un
procediment" per obtenir informació del Registre d'Interessos. Pot ser la voluntat de
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I'Ajuntament és que aquestes institucions de control i fiscalització puguin accedir a
les dades del registre sense necessitat de seguir el "procediment" previst per a la resta
de les persones interessades , no obstant aixd, més endavant I'article estableix el
següent: "Respecte de I'accés i cerüfi.cació de dades sol.Iicitada pel Defensor del
Poble, el Síndic de Greuges, eI Ministeri Fiscal, els jutges, eI Tribunal de Cornptes,
Ia Sindicatura de Comptes i I'Oficina Antifrau, per part de Ia Secretaria General es
procedird a lliurar certificació literal del contingut de les declaracions presentades,
amb eI ursf i plau del president de Ia Corporació, i/o trametent fotocópia
cornpulsada de les declaracions en qüestió".

Per a major seguretat jurídica caldria que el ROM aclarís a qué es refereix amb l'accés
directe en relació amb l'exposat.

Així mateix, hem de cridar I'atenció sobre el cinqué parágraf de I'article 55: " La
forma d'qccés als registres estd. continguda en Ia. LIei z6/ zoto i en Ia LIei 3o/ tggz."
Comencem la nostra reflexió assenyalant que la referéncia a la llei que regula el
procediment administratiu comú ho hauria de ser a la llei vigent, la Llei g9lzor5, de
I't d'octubre. Tret d'aquest error material, considerem que potser no esdevé
suficientment clar a quines previsions legals expresses vol fer referéncia el projecte
de norma quan es determina que "la forma d'accés" está continguda en les normes
esmentades.

Tot seguit, el ROM detalla un procediment d'accés al registre i sembla que atribueix
la competéncia per resoldre a I'Alcaldia. Així comenqa el procediment previst per
l'article 55 del ROM:

"S'ha deformalitzar una peüció índiuidualitzada presentada aI registre general de
IAjuntament de Roda de Berd.i adregada al'Alca.Idia".

En primer lloc fem referéncia a l'esment que es faalapeüció en relació amb l'accés
al Registre d'interessos. Sembla que el redactat del ROM utilitzi el terme "petició"
com a sinónim de sol.licitud. Hem de destacar que, stricto sensu, jurídicament
ambdós termes no fan referéncia al mateix contingut material. El terme "petició" en
principi ens duu a pensar en el dret fonamental de petició definit a nivell
constitucional, estatutari i regulat també per la llei orgánica corresponent (Llei
4f 2oor, de rz de novembre, reguladora del Dret de Petició). Considerem que l'accés
al Registre d'Interessos no constitueix una manifestació de l'exercici del dret de
petició sinó més aüat una manifestació de l'exercici d'un dret subjectiu reconegut
per l'ordenament jurídic vigent. Per tal de no deixar marge a la confusió es recomana
substituir el terme petició pel terme sol.licitud.

En segon lloc suggerim que es valori la procedéncia de configurar com es fa en la
norma el procediment per exercir el dret d'accés al Registre d'Interessos. Recordem
que el Registre té carácter públic, per la qual cosa possiblement no resultaria adequat
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establir un procediment administratiu resolutori ad hoc, tal i com sembla
determinar la norma projectada. Entenem que l'accés als continguts registrals hauria
de ser automátic, per mandat legal, atesa la publicitat incondicional de les dades
registrades, de tal forma que aquest dret no constitueix un dret subjecte a decisió
administrativa.

Seguim amb l'análisi d'aquest article 55 quan preveu qrte "Les declaracions de béns
i d'o.cüuitats seran publicades qmb motiu de I'inici ifinalització del mqndat i a.mb
card.cter anuel".

Atés que I'article 53 preveu cinc moments diferents de presentació de les
declaracions -abans de la pressa de possessió; amb motiu de cessament o renúncia,
abans de finalitzar el mandat; a la fi del mandat; quan es modifiquin les
circumstáncies de fet o hi hagi variacions respecte les declaracions presentades
anteriorment; amb periodicitat anual-, seria raonable que la publicitat que l'article
55 exigeix de les declaracions es faci coincidir amb les previsions de l'article 53.

4. L'article 6t del ROM es dedica al deure de respectar el régim
d'incompatibilitats.

Un dels objectius principals del régim d'incompatibilitats que afecta els servidors
públics és la regulació de les segones ocupacions i altres fonts d'ingressos. Aquest
régim respon origináriament al mandat que la Constitució adrega a l'Administració
pública de serür amb objectivitat els interessos generals. Si reconduim el régim
d'incompatibilitats al paper d'eina preventiva de gestió dels conflictes d'interés,
convé aclarir que el seu objectiu és fer front a conflictes de carácter potencial,ja sigui
mitjanqant I'exclusió de l'interés particular, ja sigui mitjanqant l'exclusió de la
influéncia d'aquest interés particular en el compliment dels deures inherents al
cárrec o lloc públic.

L'OAC considera que en l'ámbit del control de les incompatibilitats, al qual la norma
projectada fa referéncia en altres articles (article 3+ del ROM, per exemple) convé
reforqar les mesures de publicitat i transparéncia, mesures de les quals potser el
ROM es pot fer ressd.

Així, recordarem que la Llei tglzor4, del zg de desembre, ordena la inclusió en el
portal de la transparéncia, a mode de contingut exigible de publicitat activa, tant de
les resolucions sobre incompatibilitats dels alts cárrecs, en la forma i condicions que
es determini per reglament (art. 9.t.m) com de les resolucions dictades per l'órgan
competent per a instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions
d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts cárrecs i a la inscripció en els
registres corresponents, en aplicació de la norma sobre incompatibilitats dels alts
cárrecs (art. rr.t.d).
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5.Finalment, i com a comentari comú en relació amb el Capítol II del text projectat i
especialment pel que fa a la regulació del deure de declarar interessos hem de
recomanar que, per raons de seguretat jurídica, les referéncies que es facin al llarg
del text al registre d'interessos utilitzin les mateixes denominacions: l'art. 5r fa
referéncia al registre d'interessos mentre que I'article 55 fa referéncia "als registres
de causes incompatibilitat i actiütats econdmiques i de Declaracions de béns
patrimonials". Seria recomanable que s'unifiqués la nomenclatura potser tenint com
a punt de partida les preüsions de I'art.5r sobre el registre i les seccions del registre.

Títol cinqué. Funcionament i régim jurídic

1. Passem a continuació a analitzar el contingut de l'article Lz4 que se centra
en la publicitat de les sessions del Ple .

En primer lloc, recordem que l'apartat 3 del mateix article 7o de la LBRL estableix el
dret dels ciutadans a consultar els arxius i els registres en els termes que disposi Ia
legislació [...] i específicament preveu que la denegació o la limitació d'aquest dret,
en tot alld que afecti a la seguretat i defensa de l'Estat, la investigació dels delictes o
la intimitat de les persones, s'haurá de verificar mitjanqant resolució motivada.

En segon lloc, el ROM de Roda de Berá sotmés a informació pública incorpora
mesures per donar una major transparéncia a les sessions del Ple, raó per la qual
acollim positivament la iniciativa del consistori, no obstant aixó, I'OAC considera
que la regulació es podria ampliar i enriquir si l'enregistrament preüst, el poguessin
fer els mateixos ciutadans.

Efectivament, l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades interpreta a l'informe núm.
o5z6lzoo9 que será conforme a dret l'emissió de les sessions plenáries de
I'Ajuntament sempre que no es tractin assumptes respecte dels quals el seu debat i
la seva votació afecti o pugui afectar al dret fonamental dels ciutadans reconegut a
I'article r8.r de la CE -dret a l'honor, a Ia intimitat personal i familiar i a la prdpia
imatge-. Així ho recull també l'article zr de la llei andalusa de transparéncia'
t7f zot4, de z4 de juny, i també la Llei 4lzot6, de zz d'abril de la Generalitat
Valenciana, de modificació de l'article r39 de la llei Slzoto de régim local de la
Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a assistir i enregistrar el plens

lArticle zr de la Lleitfzot4, de z4 dejuny, de Transparéncia Pública d'Andalusia:

.Quan les entitats locals celebrin sessions plenáries, facilitaran, excepte que concorrin causes justificades
d'impossibilitat técnica o económica, el seu accés a través d'internet, bé transmetent la sessió, bé donant accés
a I'arxiu audioüsual enregistrat un cop celebrada la mateixa. En tot cas, les persones assistents podran realitzar
la gravació de les sessions pels seus propis mitjans, respectant el funcionament ordinari de la institució. "
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municipals. Al punt 6z es disposa que es permetrá, en tot cas, I'enregistrament en
vídeo per part dels particulars.

2. Finalment i encara dins d'aquest títol cinqué ens centrarem en I'article r48
que regula el sistema de videoactes.

La nostra primera reflexió ho és per posar l'accent en el fet que el sistema de
üdeoactes semblaria que només és aplicable de manera general a les sessions del
Ple, ja que per a la resta dels órgans col.legiats es configura únicament com a sistema
preferent perd sempre que sigui possible. Tret de possibles inconvenients
técnics que desconeixem considerem que seria bo que el sistema de videoactes fos el
generalment utilitzat per a tots els drgans col.legiats del consistori, sempre que no hi
concorri cap impediment legal.

El darrer parágraf de I'article r4B estableix literalment el següent:

"Ies ectes del PIe seran públiques a tots els efecte si s'exposaran aI tquler d'qnuncis
de lAjuntament i de forma digital a Ia web municipal, un cop aprouades
definiüuament".

Per la seva banda, l'art. r55.r del TRLMRLC estableix que '?a corporació, per acord
del ple, ha de determinqr els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords
adoptats per Ia corporació i les conuocatóries dels órgans /es sessions del quals
siguinpúbliques, afi de garanür el dret dels ciutadans alamés ampliainformació
sobre les acüuitats de I'ens local".

Per aquestes raons entenem que es necessari que es doni la máxima publicitat que
legalment sigui possible dels acords dels drgans col.legiats de I'ens local i no només
de Ple.

També volem subratllar el fet que les actes del Ple s'haurien de publicar no només al
web, sinó també a la seu electrónica de I'Ajuntament tal i com prescriu l'article 5.1 de
la Llei Lgf 2or4, del z9 de desembre.

2 Es permetrá, en tot cas, la gravació de les reunions per part de particulars. Sense perjudici de la iniciativa
ciutadana, el consistori podrá promoure la gravació i la posterior publicació de les reunions en plataformes
accessibles per a la ciutadania, amb independéncia de la possible validació o certificació com a acta o fins i tot la
difusió en temps real a través d'internet, que, en tot cas, també estará permés,
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3. Finalment, destaquem el següent parágraf de I'article r4B del ROM que
literalment estableix: "(...) es recomanable euitqr Ia descarrega total o parcial i la
republícació tenint en cornpte que els principis de transparéncia i publicítat se

saluaguarden igualment omb eI simple uisionat de Ia part audiouisuql (...).
L'incompliment del deure de co:utelo que preueu aquest article donard. IIoc a
responsabilitat en e/s casos en que eI trdnsit o Ia redifusió d'audiouideoactes
perjudiquin la imatge o els interessos corporaüus".

La nostra reflexió se centra en el fet que no s'infereix clarament del ROM l'abast i el
significat del deure de cautela, que no resta clar com opera en un context en el qual
l'acta (o videoacta, en aquest cas) és pública; qualsevol ús indegut que eventualment
es faci de l'acta s'haurá de vehicular mitjanqant el sistema de garanties de defensa
dels drets previst a l'ordenament jurídic.

Barcelona, z6 de setembre de zorS

Mar Cardona MartÍnez

Técnic Jurista

Vist

Rosa María Pablo
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