AJUNTAMENT DE FLIX

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.: 13/2011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
FLIX CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Caràcter de la sessió:
Sessió núm.:
Data de celebració:
Forma de convocatòria:
Lloc:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Hi assisteixen:
Alcalde-President:
Tinents d’Alcalde:

Regidors:

Secretari-Interventor:
Excusa assistència:
Regidors:

Ple de l’Ajuntament de Flix
Ordinària
13/2011
29 DE SETEMBRE DE 2011
Decret d’Alcaldia núm.: 126/2011, de 26 de
setembre
Sala de Plens de l’Ajuntament.
19:00 hores
20:20 hores

Sr. Marc Mur Bagés
Sr. Delfí Castellví Descarrega
Sra. Josefina Carranza Larrosa
Sr. Ramon Sabaté Arqué
Sra. Noèlia Colomines Juan
Sra. Montserrat Forcades Margalef
Sr. Sergi Fernández Estopà
Sr. Josep Antoni Guiu Rius
Sr. Francesc Barbero Escrivà
Sr. Raül Sabaté Cervelló
Sr. Luis Martín Montull

Sra. Rita Costa Puey
Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Acord d’adhesió, si s’escau, al Pla d’execució anual del projecte
“Ribera d’Ebre VIVA”, dins del marc del projecte Treball a les 7
comarques 2011.
4. Moció en contra de la petició de transvasament d’aigua del riu Ebre
per part de la Diputació de Castelló.
5. Assumptes sobrevinguts.
6. Informes diversos.
7. Precs i preguntes.
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Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió en
primera convocatòria, per la qual cosa el president declara oberta la sessió.
*************************************************
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmeten a aprovació les següents actes de Ple:
-Acta sessió ordinària de data 28 de juliol de 2011.
-Acta sessió extraordinària de data 12 de setembre de 2011.
No formulant-se observacions al redactat de les mateixes, s’aproven
ambdues actes per UNANIMITAT DELS VOTS DELS MEMBRES PRESENTS
DEL PLE, 10 VOTS A FAVOR, QUE SUPOSEN LA MAJORIA ABSOLUTA DEL
NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DEL MATEIX, de conformitat amb l’establert
en l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats Locals, (RD 2568/86, de 28 de novembre).
*************************************************
2.- DESPATX OFICIAL
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:

Decret
097/2011
098/2011
099/2011
100/2011

Data
01/08/2011
02/08/2011
08/08/2011
08/08/2011

101/2011
102/2011
103/2011
104/2011
105/2011
106/2011
107/2011
108/2011
109/2011

09/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
17/08/2011
23/08/2011
23/08/2011
23/08/2011

110/2011

23/08/2011

www.flix.cat
e-mail: aj.flix@altanet.org
Tel.: 977 410 153 · Fax: 977 410 649

Referència
Convocatòria de Junta de Govern 16/2011
Correcció errada material de Junta 5/07/2011
Concessió autorització ocupació via pública
Avocació de facultats i acord de concessió de llicències
d’obra
Autorització ocupació via pública
Convocatòria Junta Govern 17/2011
Concessió autorització ocupació via pública
Delegació de funcions en el 3er tinent d’Alcalde
Nomenament de direcció facultativa carrer Illes
Delegació de funcions en la regidora, Sra. Rita Costa Puey.
Inici expedient protecció legalitat urbanística
Ordre d’execució habitatge Carrer Gombau 50
Autorització Serveis Socials del Consell Comarcal per creació nou
perfil a EACAT.
Acord de pagament d’una subvenció a la “Societat de
Pescadors El Lucio”.
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111/2011
112/2011
113/2011
114/2011
115/2011
116/2011
117/2011
118/2011
119/2011
120/2011
121/2011
122/2011
123/2011
124/2011
125/2011
126/2011

25/08/2011
25/08/2011
02/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
14/09/2011
16/09/2011
16/09/2011
19/09/2011
23/09/2011
26/09/2011

Aprovació contracte menor d’obres a l’Escola Enric Grau Fontseré
Inici expedient sancionador
Convocatòria Junta de Govern 18/11
Convocatòria Ple extraordinari i urgent del dia 12 de setembre

Anul·lació diversos rebuts arbitris municipals
Aprovació contracte menor Coordinador seguretat i salut
Convocatòria Junta de Govern 19/2011
Aprovació Pla Seguretat i Salut de l’obra: “Arranjament C/ Illes”
Contractació laboral per màxima urgència
Contractació laboral per màxima urgència
Convocatòria Junta de Govern 20/2011
Acord de pagament d’una indemnització
Acord de pagament d’una subvenció Trobada Patchwork
Acord de pagament d’una subvenció a la J.E. Flix
Convocatòria Junta de Govern 21/2011
Convocatòria Ple ordinari del dia 29 de setembre

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
*************************************************
3.- ACORD D’ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL PLA D’EXECUCIÓ ANUAL DEL
PROJECTE “RIBERA D’EBRE VIVA”, DINS DEL MARC DEL PROJECTE TREBALL
A LES 7 COMARQUES 2011.
Antecedents:
El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb la voluntat de continuar treballant
per a la reactivació econòmica de la comarca, lidera des del passat 2010 el
projecte “Ribera d’Ebre VIVA”, dins del marc del Projecte Treball a les 7
comarques.
El Pla d’execució anual del Projecte Treball a les 7 comarques per al període 20112012 continua desenvolupant diferents línies d’actuació consensuades i definides
en l’anterior projecte i amplia per enguany actuacions dins dels tres sectors
productius de la Ribera d’Ebre (sector agroalimentari, turístic i industrial), fruit del
consens entre les entitats públiques i privades i el nostre sector empresarial.
És per aquests motius que des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es demana
a l’Ajuntament que aquest acordi donar suport a l’adhesió del Pla d’execució
anual del projecte esmentat.
La Sra. Montse Forcades, com a representant al Consell Comarcal explica en detall
en què consisteix el projecte per al període 2011-2012 i assenyala que estan fent
un ampli seguiment del mateix.
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- ACORDAR l’adhesió al Pla d’execució anual del projecte “Ribera d’Ebre
VIVA”, dins del marc del projecte Treball a les 7 comarques, que s’impulsa des del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Segon.- NOMENAR a la regidora Sra. Noèlia Colomines Juan com a persona de
contacte per tal de dur a terme les tasques de coordinació amb el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre als
efectes que corresponguin.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL
PLE, 10 VOTS A FAVOR.
*************************************************
4.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA PETICIÓ DE TRANSVASAMENT D’AIGUA DEL
RIU EBRE PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.
Antecedents:
Atès que des de la Diputació de Castelló s’ha reiterat de nou la necessitat
d’efectuar un transvasament d’aigua des del riu Ebre a la província de Castelló.
Davant el pronunciament immediat de la Diputació de Castelló, es proposa al Ple
de l’Ajuntament de Flix, l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- MANIFESTAR discrepància amb el transvasament de 90 hm3 d’aigua del
riu Ebre que es reclama des de la província de Castelló.
Segon.- REITERAR els arguments expressats en anteriors ocasions i avalats
científicament que el riu Ebre no té sobrants d’aigua.
Tercer.- MANIFESTAR que en cas de dèficit d’aigua a la província de Castelló,
aquest s’haurà de resoldre per altres vies que no siguin el transvasament de
l’Ebre.
Quart.- COMUNICAR aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Castelló.
VOTACIÓ: SOTMESA A VOTACIÓ L’ANTERIOR PROPOSTA D’ACORD, S’APROVA
PER UNANIMITAT DELS VOTS DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES PRESENTS DEL
PLE, 10 VOTS A FAVOR.
*************************************************
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5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’hi presenten
*************************************************
6.- INFORMES DIVERSOS
El Sr. Ramon Sabaté informa dels contactes que s’han mantingut amb el
mossèn per tal d’habilitar la finca propietat de l’Església amb sortida al
carrer del Mercat com a pàrking 24 hores. A tal efecte assenyala que s’està
preparant un conveni per tal de formalitzar la cessió del terreny.
Així mateix el Sr. Ramon Sabaté informa que a partir del proper cap de
setmana es procedirà a tancar el centre del poble a la circulació de cotxes.
*************************************************
7.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montse Forcades, en primer lloc, pregunta per què encara no s’han
posat en marxa per part de l’equip de govern les mesures d’ajut a
emprenedors, autònoms i comerciants, com per exemple, l’exempció
d’impostos, que es van anunciar com a promeses electorals.
El Sr. Alcalde respon que està previst aprovar les noves ordenances fiscals
abans del 15 d’octubre i que serà per aquest mitjà com es preveu
començar a adoptar les mesures que es van anunciar a la campanya
electoral al respecte. L’equip de govern porta moltes hores preparant les
noves ordenances i que es preveuran les exempcions i ajudes que es van
prometre. Manifesta que és la forma com s’ha d’actuar, ja que atorgar
ajudes sense preveure-les a cap ordenança fiscal podria suposar un greu
problema per la Corporació.
En segon lloc la Sra. Montse Forcades vol conèixer detalls relacionats amb
l’hotel d’entitats. En particular vol saber quin ha estat el cost de
l’adjudicació de la redacció del projecte i el nom de los dos empreses que
van estar convidades i no van presentar ofertes.
Respecte al preu d’adjudicació el Sr. Secretari intervé per manifestar que
el preu de 55.000 euros més IVA és el preu de sortida previst als plecs,
però que l’oferta presentada i per la qual es va adjudicar va ser per
l’import de 38.000 euros més IVA. Respecte al nom de les altres dos
empreses el Sr. Alcalde pren nota de la pregunta que respondrà al proper
Ple.
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La Sra. Montse Forcades, després d’exposar l’existència de la Mesa
d’Alcaldes de municipis amb energia, pregunta, si per part de l’equip de
govern es té intenció d’incorporar l’Ajuntament a la Mesa d’Alcaldes i
quines gestions s’han fet al respecte, ja que al seu judici és força
important que la Corporació hi formi part.
El Sr. Alcalde respon que al mes de març, abans que la creació de
d’aquesta Mesa es comencés a bellugar, ja va manifestar públicament que
seria interessant que tots els municipis productors d’energia s’haurien
d’ajuntar. A partir d’aquí el Sr. Alcalde explica els apropaments que hi ha
hagut per tal d’incorporar el municipi a la Mesa. La intenció és entrar a
aquesta Mesa tot i que a dia de avui no es coneixen requisits per a
ingressar, condicions ni estatuts.
El Sr. Francesc Barbero manifesta que pot ser la forma de presentar
aquesta qüestió al plenari seria una moció per l’adhesió. No obstant,
segons el seu criteri la creació d’aquesta Mesa va ser una maniobra
electoral i que hauria de ser la Mesa la que s’hagués dirigit a l’Ajuntament
per demanar l’adhesió.
Entre el Sr. Francesc Barbero i la Sra. Montse Forcades continua un diàleg
sobre la legitimitat actual de la Mesa i sobre si concorre o no la situació
idònia per plantejar la possibilitat d’adherir-se.
A continuació la Sra. Montse Forcades pregunta la raó per la qual s’han
acceptat alguns recursos de reposició interposats per les empreses del
parc solar contra la liquidació definitiva del ICIO.
El Sr. Alcalde explica que el motiu de l’estimació del recurs ha estat que
algunes de les liquidacions, per qüestió de dies, estaven prescrites.
La Sra. Forcades pregunta la raó per la qual s’han deixat prescriure.
El Sr. Alcalde respon que no es va tenir temps material per efectuar les
liquidacions definitives ja que el nou equip de govern va començar a
treballar fa 3 mesos. No vol entrar a valorar per què l’anterior Corporació
no va efectuar la liquidació definitiva del parc solar, tot i que també
assenyala que la jurisprudència favorable a poder incloure en les
liquidacions del ICIO aerogeneradors i plaques solars és relativament
recent, a més de no ser una qüestió pacífica.
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Davant les preguntes sobre el tema el Sr. Francesc Barbero vol recordar
que a l’anterior legislatura el grup CIU també formava part de l’equip de
govern i que, per tant, no resulta procedent procedir a criticar la gestió de
l’anterior Corporació. A més vol ressenyar la dificultat tècnica que suposa
preparar la liquidació d’un parc solar que està subdividit en un centenar
d’empreses.
El Sr. Ramon Sabaté intervé per manifestar que seria convenient que les
preguntes es plantegessin prèviament a la Junta de Portaveus per tal de
que es pogués preparar la documentació i de esta forma donar agilitat a
les respostes.
El Sr. Alcalde, davant alguna expressió reprovatòria d’algun assistent al
públic, recorda que les preguntes es contesten al mateix Ple si es
presenten per escrit amb 24 hores d’antelació. En cas contrari la llei
preveu que es contestaran al proper Ple, tot i que potestativament es
podrà contestar al mateix Ple si el destinatari de la pregunta així ho creu
convenient. Entén que la normativa sobre el tema és molt clara i que, per
tant, abans de realitzar segons quines expressions s’hauria de conèixer.
Per la seva banda el Sr. Josep Antoni Guiu comença el seu torn declarant
que els membres actuals del grup CIU tampoc es volen fer responsables de
la gestió dels membres de CIU de l’anterior legislatura. També manifesta la
seva estranyesa per la forma com s’ha produït la prescripció d’algunes
plaques solars i lamenta els diners que s’han perdut a causa de la mateixa.
També afirma que 100 dies donen per a molt però mostra la seva decepció
pel fet de que a l’ordre del dia només hi figurin dues propostes. Segons la
seva impressió l’equip de govern ha mostrat estar poc cohesionat. S’han
fet coses bé, com és el cas del servei d’acollida a les escoles, motiu pel
qual felicita a la regidora corresponent, però poca cosa més. Lamenta que
per part del regidor responsable de festes no s’hagi informat del resultat
de les festes majors, un mes després de la finalització d’aquestes.
Pel que respecta a les preguntes el Sr. Guiu demana informació sobre la
factura aprovada a la Junta de Govern 14/2011, consistent en el pagament
a l’empresa Accesos i Control Ògic SLU pel servei de la festa dels Quintos.
L’equip de govern respon que analitzarà la qüestió i respondrà al proper
Ple.
El Sr. Guiu vol remarcar que des del seu grup realitzaran les preguntes que
creguin convenients ja que és obligació seva com a oposició.
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El Sr. Guiu, respecte al conveni aprovat per Junta de govern amb el Col·legi
d’Arquitectes que preveu una aportació municipal de 1.000 euros que
preveu com a contraprestació dos inscripcions a un curs sobre
fortificacions i intervencions al patrimoni, quines seran les persones
assistents al mateix.
La Sra. Josefina Carranza respon que el conveni es va aprovar per tal de
difondre l’existència del castell de Flix i que encara no se sap qui assistirà
als cursos.
Finalment el Sr. Guiu demana de nou una còpia del conveni amb Acuamed,
ja que encara no disposen de la mateixa. El Sr. Alcalde respon que sense
cap problema li facilitarà una còpia.
El Sr. Sergi Fernández comença la seva intervenció preguntant com pot ser
que l’Ajuntament tingui 12 regidors i no els 11 que hi marca la llei. Davant
la imprecisió de la pregunta i a requeriment del Sr. Alcalde el Sr.
Fernández explica que ha advertit l’existència d’una errada en la redacció
d’una acta de Junta de Govern on figura el nom d’un regidor de l’anterior
legislatura, que li sorprèn que ningú l’hagi detectat i demana que es tingui
més cura al respecte. El Sr. Alcalde respon que qualsevol pot cometre una
errada, que ell se sent personalment al·ludit, ja que ell també signa les
actes, i li recrimina el, segons el seu criteri, to poc agradable de la seva
intervenció. El Sr. Fernández no comparteix la seva opinió i manifesta que
el seu to ha estat degut a que algun regidor estava rient mentre feia la
seva exposició.
En segon lloc dona trasllat per part dels afectats de l’estat de les casetes
incloses a l’àmbit de la Llei de Barris, per la situació de voreres i
enllumenat i demana una esforç per aplicar l’esmentada llei. També
remarca la situació similar en la que es troba l’avinguda Catalunya a partir
dels arbres fins al passeig, l’avinguda de la Llum i el passatge del Roser.
D’altra banda també pregunta sobre el parquet del pavelló. Assenyala que
a la campanya tots van estar d’acord en la necessitat de canviar-lo. També
manifesta que fa 10 anys que es va instal·lar, que es troba en molt mal
estat i que sembla que al llarg del temps s’ha donat més preferència a
l’estalvi de diners que ha suposat conservar el parquet, que a la seguretat
dels jugadors. Assenyala que pot ser és el moment de tocar portes per
buscar ajuts per canviar el parquet del pavelló i no tant per buscar
finançament per l’hotel d’entitats.
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També demana informació sobre si Jose del pavelló disposa de un
contracte per l’explotació del bar.
Seguidament demana informació sobre el fet de que al Club de Tennis se li
denegués la possibilitat d’instal·lar una màquina expenedora de begudes
perquè feia competència al bar del poliesportiu.
Respecte als trofeus que s’havien d’entregar per motiu de les festes
majors, es pregunta perquè a segons quines activitats esportives es va fer
entrega de trofeus i a d’altres no. Així mateix lamenta que a l’acte
d’entrega de trofeus del torneig de pàdel no hi hagués cap representant
de la Corporació.
Sobre una sol·licitud del bar l’Escala per instal·lar durant les festes majors
la barra de bar al carreró de Fecsa que, segons assenyala el Sr. Fernández,
li va ser denegada per ocupar places de pàrking, per impedir l’hipotètic
pas de vehicles d’emergència a Fecsa i per molèstia als veïns, manifesta
que els interessats li han traslladat que no entenen perquè en ocasió de la
foguera de Sant Joan sí es va permetre realitzar les fogueres però no així
instal·lar la barra de bar durant les festes. El Sr. Fernández manifesta
literalment que sembla ser que la barra de mesurar no sempre és la
mateixa i que, entre línies, es pot llegir que hi hagi alguna cosa personal
amb aquesta gent. Creu que és llàstima que això passi i que aquestes
qüestions s’haurien de deixar de banda per què no es tracta de restar sinó
de sumar pel bé del poble.
Sobre aquesta darrera qüestió el Sr. Ramon Sabaté recrimina que es
manifesti que hi ha coses personals en qüestions que el Sr. Fernández
desconeix. Declara que no admet que s’acusi a ningú d’actuar per
interessos personals. També reprova que es digui que s’anteposa l’estalvi
de diners respecte a la seguretat de les persones pel que respecta al tema
del pavelló. Recrimina, així mateix, el to emprat pel Sr. Fernández.
Respecte al tema dels trofeus diu que contestarà al proper Ple.
El Sr. Sergi Fernández assenyala que ell no ha dit que hi hagi coses
personals, sinó que si entre línies es pot llegir que hi ha coses personals
seria una llàstima i que l’objectiu ha de ser sempre sumar i no restar pel
bé del poble. Matisa que no ha volgut donar mala intencionalitat a la seva
intervenció. Sobre el seu to demana disculpes si ha pogut molestar i diu
que possiblement a mesura que passin els plens aprendrà a intervenir de
millor forma.
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El Sr. Francesc Barbero considera poc afortunada l’acusació de que puguin
haver motivacions personals i assenyala també que s’hauria d’intentar fer
un esforç per part de tots per tal de rebaixar el to de les sessions
plenàries.
El Sr. Fernández agraeix la seva intervenció però també recorda que
prèviament ell també ha fet una manifestació poc encertada al fer
referència als membres de CIU de la legislatura anterior. Reitera que amb
les seves intervencions no té intenció de menysprear a cap company, sinó
de denunciar alguns fets, i que pot ser amb el pas dels plens les seves
formes milloraran.
El Sr. Raül Sabaté respon, respecte a la qüestió del parquet del pavelló,
que ja s’estan realitzant les gestions pertinents per dur endavant el canvi
del mateix. S’està mirant quina és la millor opció i abans de començar a
tocar portes caldrà conèixer el cost del nou parquet.
Respecte al tema de la màquina expenedora de begudes al poliesportiu el
Sr. Sabaté matisa que a l’Ajuntament no ha entrat cap sol·licitud i que
només a nivell personal el president del club de tennis li va comunicar que
en el passat s’havia denegat el permís. Entre el Sr. Sabaté i el Sr.
Fernández continua un diàleg sobre si es va tractar o no d’una sol·licitud i
de les converses que es van mantenir amb el president del club de tennis.
El Sr. Sabaté vol destacar que ell no ha denegat res sinó que també li
sembla una bona idea.
En quant al tema de l’entrega de trofeus del pàdel, el Sr. Sabaté assenyala
que ell hi va estar present a les finals del pàdel, però que donada la
coincidència amb la presentació del pregó de festes majors no va poder
estar-hi al moment de l’entrega dels trofeus.
El Sr. Ramon Sabaté diu que la final del pàdel es va fer coincidir en l’acte
de presentació del pregó i que això feia impossible que cap regidor
assistís.
El Sr. Sergi Fernández matisa que quan era el moment d’entregar els
trofeus els actes de presentació de festes ja havien acabat.
El Sr. Alcalde, respecte al tema de les casetes, manifesta que coincideix en
la seva preocupació al igual que l’equip de govern de l’anterior legislatura.
Respecte al tema del parquet es remet al dit per part del regidor
d’esports.
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En quant al tema del poliesportiu manifesta que a una Administració
Pública les sol·licituds es realitzen per escrit. No té sentit parlar de
converses privades a un plenari.
Respecte al tema de l’entrega de trofeus diu que l’obligació de l’Alcalde,
regidors i pubilles era estar a l’acte del pregó. I tots no hi eren, como era
el cas del Sr. Fernández. Assenyala que no pot demanar que tots prioritzin
el pàdel tal i com va fer ell. Si la final del pàdel hagués estat a una altra
hora haurien assistit com ho van fer a tots el actes durant les festes.
Així mateix el Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que reculli a l’acta amb
les paraules exactes emprades pel Sr. Fernández les seves impressions
sobre el tema de la denegació de la barra de bar a l’Escala, ja que
considera que aquesta afirmació és gravíssima. Acusar d’adoptar acords
sense ajustar-se a dret i de forma injusta té un nom que està tipificat al
Codi Penal. Considera que aquest tipus de manifestacions són injustes i
desagradables. S’ha acusat l’equip de govern d’adoptar un acord amb
desviació de poder i injusta i això és acusar d’un delicte. Lamenta que
després dels enfrontaments que hi va haver durant la campanya electoral
la situació no hagi canviat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en
dono fe, en compliment de les funcions que em confereix l’article 2.c) del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
L’Alcalde-President,

El Secretari,

Marc Mur Bagés

Luis Martín Montull
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