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Maria

En el Municipi de Gavarda, el dia i l’hora assenyales i baix la Presidència de Vicente J.
Mompó Aledo, Alcalde de la Corporació, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa
Consistorial els Regidors dalt anomenats, degudament convocats i notificats dels assumptes a
tractar.
Dóna fe de l'acte Maria Escamilla Faus, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Gavarda.
S'obri la sessió pel President i es van tractar els següents ASSUMPTES:

1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019.
L’alcalde exposa la memòria d’alcaldia explicativa del projecte de Pressupost per a
l’exercici 2019:
La citada memòria es realitza per a acomplir el manament establit en el RDL 2/2004 de
5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Estem ací hui per a discutir el pressupost que servirà per a enllaçar la legislatura
2015-2019 en la que enguany començarà i, la intenció d’este equip de govern que tinc
l’honor de representar, no és altra que continuar treballant perquè els nostres veïns
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disfruten d’uns bons servicis. Però no sols açò; si 2018 havia de convidar-nos a somniar,
2019 ha de ser el primer any de somnis.
El pressupost de 2019 el presentem sense haver de reduir partides del tot necessàries
que no podíem permetre’ns, sense mirar a quina partida minvar per a aconseguir suportar
les despeses d’una altra més vital. El document de 2019 és el primer positiu, entenent
positiu com el primer exercici que hem pogut dotar totes i cadascuna de les partides amb la
quantia que necessitàvem, però volem més.
No hem de llançar les campanes al vol, un flac favor faríem al poble, treballarem
perquè Gavarda continue creixent, perquè els nostres veïns el disfruten més si cap, perquè
els joves hereten un poble sanejat i nou. Però com dia, no podem oblidar d’on venim, sols
així evitarem les errades anteriors (els 3841,14 € de liquidació d’interessos per demora en
el pagament de deute que ens girarà la CHX per la construcció dels Ponts del Rei ens
ajuden a no fer-ho).
Sense mirar arrere, però sense oblidar tampoc les errades del passat, volem llaurar
amb pressupostos com el que hui presentem, el futur més immediat del nostre poble.
El document que debatrem està vertebrat per les línies que detallem a continuació:
a) Pel que fa als ingressos, continua incorporant-se l’import atorgat al nostre Ajuntament
corresponent al Fons de Cooperació Municipal que ha concedit la Generalitat
Valenciana, mitjançant el Decret 51/2017 de 7 d’abril, del Consell, pel que es regula el
Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.
8018, de 10/04/2017) i que a través de la resolució de 6 de febrer de 2018, del
Secretari Autonòmic de Presidència (DOGV núm. 8235, de 15/02/2018), s’assigna a
l’Ajuntament de Gavarda 26.362 €. Per part de la Diputació Provincial de València es
preveu la mateixa assignació, conseqüència de l’adhesió d’esta al Fons de Cooperació
Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.
b) Pel que fa a la despesa corrent, continuem la línia seguida en els anys anteriors.

Sumant-li a personal els més de 200.000 € que destinem a necessitats bàsiques fixes,
com poden ser el servici d’aigua potable, el de recollida de residus, la factura energètica o
el manteniment d’edificis públics, ens n’anem ja a més del 75% de la despesa corrent.
Si a estos dos grans blocs li afegim el que destinem a necessitats bàsiques variables,
com el manteniment de parcs, carrers i camins, o l’adquisició de ferramentes o mobiliari
urbà, sumem ja més de 575.000 €, o cosa que és el mateix, més del 85% del total destinat.
Ja per últim, ens queda poc menys del 15% del pressupost, uns 100.000 € molt
importants, ja que possiblement són els que més s’aprecien pels nostres veïns. D’estos
quasi 100.000 €, com no pot ser d’una altra forma, els serveis socials continuen al
capdavant de les nostres prioritats i s’emporten la quantia més elevada, 26.000 €; cultura i
festes 20.000 € cadascuna; les associacions tindran 13.000 € per a fer poble (hem
augmentat en un 50% l’assignació); i per al foment de l’esport destinem 10.000 €.
Cal destacar una vegada més que, en el capítol de transferències, no es consignen
inicialment les subvencions del PPOS, IFS, etc., ja que s’inclouran només quan estiguen
concedides, mitjançant la corresponent Modificació de Crèdit.
c) En relació al deute i tal com es pot veure en el quadre corresponent, podem presumir
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La inversió en personal continua sent la més important, i és que superant els 300.000
€, representa quasi el 50% del pressupost general.
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que l’endeutament de l’Ajuntament de Gavarda continua sent 0 €.
Una vegada elaborat el Pressupost General per a l'exercici 2019, dispose se sotmeta a
informe d'Intervenció i posteriorment s'eleve al Ple per a la seua aprovació.
A continuació, l’alcalde llig la proposta d’alcaldia per a sotmetre al Ple l’aprovació del
Pressupost Municipal 2019:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2019, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva
de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido del informe de la Secretaria-Interventora municipal.
Teniendo en cuenta el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, del
que se desprende que la situación es de superávit en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y según informe de la
Interventora Municipal.
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para
el ejercicio 2019, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el
siguiente:

Ajuntament de Gavarda
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, que pasamos a relacionar:

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2019, las
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal aprobados, por plazo de quince días,
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Consellería de
Administración Pública.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, la Corporación acordará lo que estime oportuno”.
El Sr. Alcalde dona la paraula als regidors de l’oposició per si volen comentar o preguntar
alguna cosa.

L’alcalde explica que 2.700€ corresponen al Cànon de la concessió d’aigua portable,
14.000€ corresponen als diferents cànons que ens ingressen per l’aprofitament del domini
públic per part de les distintes companyies de telefonia mòbil, wifi, antenes... i 4.855€
corresponen a la concessió per l’aprofitament del bar de la piscina.
El Sr. Pastrana, comenta que pel que respecta a les despeses de llum, en el pressupost de
despeses figuren 23.500€ en concepte de subministrament d’energia elèctrica d’edificis
municipals i 16.000€ en concepte de subministrament d'energia elèctrica enllumenat públic. En
primer lloc pregunta que s'ha basat el càlcul, i en segon lloc, si es té previst adoptar alguna
mesura per a reduir la despesa elèctrica en els edificis municipals.
L’alcalde contesta que el càlcul es fa basant-se en l’informe de l’enginyer, com ha explicat
en diversos plenaris, es va fer un esforç per a instal·lar tecnologia led en l’enllumenat públic que
ha suposat un enorme estalvi en la factura de la llum. L'enginyer ha anat portant el seguiment
de la facturació i l'estalvi ha sigut el que inicialment ell havia estimat.
S'ha passat de pagar 110.000€ de llum l'any 2011,a no arriba a 40.000€, l'any 2019,
evidentment és un estalvi molt considerable.
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El Sr. Vañó pregunta pel Capítol 5 d’ingressos. Està previst un ingrés al Capítol 5 de
21.610€ i pregunta si pot explicar a qué corresponen.
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No obstant això és cert que hi ha diferència entre la despesa en enllumenat públic i el de
les instal·lacions municipals. El motiu és que encara queden prou edificis i instal·lacions per a
canviar a led, està previst ja fer l'obra enllumenament de la plaça de l'Església, la il·luminació
del poliesportiu, i la plaça de l'ajuntament.
El poliesportiu consumeix molta llum, de manera que es notarà la reducció. A mesura que
vagen concedint-nos subvencions anirem abordant el que queda, de fet, el saló de plens,
encara no s'ha canviat, i és que en haver de prioritzar, es va decidir posar led en aquelles
instal·lacions que tenen un major ús. A poc a poc la idea és canviar tota la il·luminació. Encara
amb tot, com el sistema d'il·luminació led és diferent del que hi havia abans, han quedat
algunes zones fosques, com ja saben i s'han instal·lat més punts de llum.

2. ADHESIÓ AL SERVICI MANCOMUNAT D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA MODALITAT
“ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL”.
El Sr. Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 11 de gener de 2019:
“Adhesió al “Servei mancomunat d'assistència tècnica» modalitat «Enginyeria
Tècnica Industrial»
Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis adherits el “Servei
mancomunat d'assistència tècnica», el
qual inclou diferents modalitats: «Enginyer
industrial» i «Arquitectura Superior».

3. En particular, l’ajuntament de Gavarda, mitjançant acord del Ple, en sessió
Extraordinari celebrada el dia 1 de març de 2018 es va adherir al servei, en la modalitat
«Arquitectura superior» i actualment té la necessitat d’adherir-se també al servei
d’Enginyeria Tècnica Industrial.
4. L’adhesió al servei mancomunat comporta la possibilitat d’aplicar les ordenances
fiscals aprovades per la Mancomunitat directament relacionades amb la prestació del
servei, excepció feta que el municipi en qüestió compte amb una ordenança fiscal o
normativa municipal aplicable a eixe mateix efecte i que resulte d’aplicació preferent.
5. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre respecte de l’adhesió al servei
mancomunat.
Per tot això es formula la següent proposta d’ACORD:
Primer. Aprovar l’adhesió al “Servei mancomunat d'assistència tècnica” en considerar
que els termes i les condicions previstes per a este ajuntament, s’ajusten a les necessitats i
a les circumstàncies dels serveis públics i resulten adients per als interessos municipals.
Inicialment, l’adhesió es fa per a la prestació del servei en la modalitat “Enginyeria
Tècnica Industrial”, amb una dedicació de 7 hores/setmana, 11 mesos/any i amb un cost
anual per a este Ajuntament de 6.900 €/any.
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2. Este Ajuntament és coneixedor de l’objecte del servei mancomunat, així com de les
instruccions reguladores del seu funcionament i estima que resulta adient per als interessos
municipals aprovar l’adhesió, amb la finalitat de poder fer ús del servei en considerar que
els termes i les condicions dimanants del mateix per a este ajuntament, s’ajusten a les
necessitats i a les circumstàncies dels serveis públics i resulten convenients per als
interessos municipals.
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Este Ajuntament assolix el compromís d’acceptar i donar compliment a les instruccions
reguladores del funcionament del servei que resulten aplicables en cada moment; tot
assolint-ne les obligacions dimanats de les condicions vigents i de la concreta modalitat de
prestació del servei per la que opte este ajuntament, en cada moment.
Segon. Facultar l’Alcaldia per a tot el necessari per a l’execució d’este acord, així com
per a determinar la concreta modalitat de prestació del servei mancomunat en este
municipi.
Tercer. Traslladar l’acord adoptat a la Mancomunitat de la Ribera Alta”.
El Sr. Alcalde explica que com es va fer en un primer moment amb el servici mancomunat
d’arquitectura, ara es vol demanar a la Mancomunitat també el servei mancomunat d’Enginyeria
Tècnica Industrial, i se sol·licita un tècnic 7 hores a la setmana amb un cost per a l’ajuntament
de 6.900€ anuals.
El Sr. Escribà pregunta si eixes hores són flexibles, és a dir, si el tècnic no pot anar un dia
les 7 hores si es poden acumular eixes hores per al pròxim mes.
L’alcalde contesta que sí, que l’horari és flexible i que si bé és cert que habitualment venen
cada setmana, especialment per a atendre als veïns, si algun dia no poden vindre avisen i
canviem el dia d’atenció.
Es procedix a la votació i per UNANIMITAT s’acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió al “Servei mancomunat d'assistència tècnica” en considerar que
els termes i les condicions previstes per a este ajuntament, s’ajusten a les necessitats i a les
circumstàncies dels serveis públics i resulten adients per als interessos municipals.

Este Ajuntament assolix el compromís d’acceptar i donar compliment a les instruccions
reguladores del funcionament del servei que resulten aplicables en cada moment; tot
assolint-ne les obligacions dimanants de les condicions vigents i de la concreta modalitat de
prestació del servei per la que opte este ajuntament, en cada moment.
Segon. Facultar l’Alcaldia per a tot el necessari per a l’execució d’este acord, així com per
a determinar la concreta modalitat de prestació del servei mancomunat en este municipi.
Tercer. Traslladar l’acord adoptat a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
(El Sr. Pastrana (Compromís per Gavarda), s’incorpora al Plenari en este moment)

3. PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA SUBHASTA MAGATZEM CASC ANTIC.
L’Alcalde exposa la proposta d’alcaldia de data 22 de desembre de 2018:
“Visto que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble:
-

Almacén situado en la Calle Major, nº 41 del Nucli Antic de Gavarda.
Finca Registral 117.
Referencia Catastral 000201100YJ12G0001FR. Superficie gráfica según Catastro:
1.004 m². Superficie construida según Catastro: 1.151 m². Año de construcción
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Inicialment, l’adhesió es fa per a la prestació del servei en la modalitat “Enginyeria
Tècnica Industrial”, amb una dedicació de 7 hores/setmana, 11 mesos/any i amb un cost
anual per a este Ajuntament de 6.900 €/any.

Ajuntament de Gavarda
según Catastro: 1945.
Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 07 de mayo de 2015 se aprobó el
Registro de Patrimonio Municipal de Suelo de Gavarda, integrado, entre muchos otros, por
el inmueble referido.
Visto que el expresado bien inmueble tiene la naturaleza jurídica de bien patrimonial.
Visto que el título en virtud del cual se atribuye la propiedad a esta Entidad es por
expropiación, en virtud del documento administrativo expedido en Gavarda, de fecha 5 de
febrero de 1986.
Visto que dicho bien inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de Alberic,
en el Tomo 1480, Libro 56, Folio 41, Finca nº 117 de Gavarda, Inscripción 11ª.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19 de diciembre, se dispuso:
PRIMERO.- Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
SEGUNDO.- Que, por los Servicios Técnicos Municipales, se emita Informe Técnico en
el que se realice una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica
del mismo.
TERCERO.- Que, por la Interventora, a la vista de la valoración adecuada, se emita
informe sobre el porcentaje que supone la enajenación de ese bien en relación con los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
CUARTO.- Que se emita certificado del Inventario de bienes en relación con el bien
que se pretende enajenar.
QUINTO.- Que se solicite nota simple del bien inmueble al Registro de la propiedad.

Visto el Informe Técnico emitido en fecha 16 de agosto de 2018, en el que se valora el
inmueble de referencia en 122.986,85 €.
Visto el Informe de la Interventora emitido en fecha 21 de diciembre de 2018, en el que
se concluye que el órgano de contratación es el Pleno, y que se deberá dar cuenta de la
enajenación a la Comunidad Autónoma.
Visto el certificado del Inventario de bienes emitido en fecha 21 de diciembre de 2018.
Vista la nota simple solicitada al Registro de la Propiedad de Alberic.
Propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la enajenación del bien inmueble patrimonial
propiedad de este Ayuntamiento, descrito en los antecedentes, mediante subasta.
SEGUNDO.- Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación.
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Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 21 de diciembre de 2018:
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TERCERO.- Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para que resuelva lo que proceda.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto».
El Sr. Pastrana pregunta ¿Com s’ha fet el càlcul del preu del magatzem?
El Sr. Alcalde explica que l’Informe del tècnic està a l’expedient i explica perfectament com
s’ha calculat. A més l’arquitecte està a la disposició de tots els regidors per a explicar-los el que
necessiten.
El Sr. Pastrana contesta que ell ja ha llegit l’informe però li demana a l’alcalde que li ho
explique.
L’alcalde contesta que ell no és tècnic, que confia plenament en els tècnics de l’Ajuntament
i en este cas l’arquitecte és el que millor li pot explicar els mètodes utilitzats per a fer el càlcul.
Si dubta de l'informe del tècnic el millor serà que li ho pregunte a ell.
El Sr. Pastrana contesta que perquè li resta 50.000€ a l'import inicial, si és perquè no siga
competència del ple.
L'alcalde diu que no té sentit el que planteja, ja que precisament ho està aprovant el ple. El
motiu pel qual es minora és, que per a poder deixar l'immoble en condicions era necessari
realitzar una inversió important, ja que l'estat de l'habitatge no era adequat. Per a evitar que
l'Ajuntament duga a terme una inversió de tal envergadura, es va decidir valorar el cost de la
inversió, descomptar-la del valor i l'adjudicatari ja executarà l'obra.

L'alcalde respon que han estudiat totes les opcions i si han decidit subhastar-lo és perquè
entén que és la millor opció. Per a continuar llogant-ho caldria fer igualment la inversió que han
comentat anteriorment, que està valorada en 50.000€, a més el preu del lloguer no el fixen els
tècnics, ja que aquests poden fixar un preu adequat però és necessari que l'accepten els
inquilins. Fins i tot si haguera sigut factible el lloguer, s'hagueren plantejat fer la inversió, però
no resulta fàcil, ja que l'empresa que l'ha tingut llogat fins ara, va deixar de pagar l'últim any.
Estem requerint-los el pagament veurem si podem cobrar o no.
L'alcalde afig que tenim molta sort que una empresa del poble s'haja interessat a adquirir el
magatzem, i al final, si es ven, l'Ajuntament es lleva de damunt un problema, perquè la situació
al nucli antic és complexa, com ja saben.
En cert que es perd patrimoni, però també ho és que és un magatzem que ens genera
molts problemes i que una empresa podrà instal·lar-se al poble.
El Sr. Escribà, en relació a la subhasta comenta que l’ajuntament ja va regalar terreny per a
construir totes les vivendes de l’entrada del poble. En este cas, almenys, l’ajuntament obté
algun benefici, encara que ell no és partidari de vendre patrimoni.
El Sr. Alcalde li explica que compartix la idea de no vendre patrimoni, però com tots saben,
Gavarda té tres nuclis de població i costa molt mantindre’ls. Precisament, el Sr. Escribà és una
de les persones més crítiques en este tema, per això li estranya que no estiga conforme amb
la subhasta del magatzem. En qualsevol cas, és necessari regular el casc antic amb
l’instrument urbanístic corresponent, que en este cas és el Pla Especial, i per a la realització del
Pla Especial, és necessari tindre aprovat el Pla General (en breu es portarà al Ple la proposta
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El Sr. Pastrana comenta que en la seua opinió no és necessari vendre aquest immoble i
proposa que es puge el lloguer per exemple, dels 5.000€ que s'estava cobrant a 7.000€.
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d’aprovació). La gestió del casc antic és molt complexa, i estem intentant regular-ho de la millor
manera possible.
El Sr. Pastrana pregunta si els diners que s’obtinguen per la subhasta s’han de destinar a
inversions i si s’ha de gastar necessàriament en 2019 o es pot fraccionar la despesa.
L’alcalde contesta que òbviament els diners que s’obtinguen de la subhasta s’ha de
destinar a inversió, és més, constitueix Patrimoni Municipal de Sol. Entra a formar part d’una
borsa que no té perquè “gastar-se” en 2019, si no quan siga necessari i per a unes despeses
molt concretes i restrictives.
Es procedix a la votació i per quatre vots a favor (GM del Partit Popular) i tres vots en
contra (dos del GM Compromís per Gavarda i un vot del GM PSOE), s’APROVA:
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para la enajenación del bien inmueble patrimonial
propiedad de este Ayuntamiento, descrito en los antecedentes, mediante subasta.
SEGUNDO.- Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
ha de regir el contrato y el proceso de adjudicación.
TERCERO.- Dar cuenta de todo lo actuado al Pleno para que resuelva lo que proceda.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
4. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde, encara que no és un punt obligatori als plens extraordinaris, com sempre,
obri un torn de precs i preguntes:
El Sr. Pastrana pregunta per unes ajudes que acaben d’eixir destinades al sector agrícola.
Si sap si ens corresponen ajudes.

El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Escribà.
El Sr. Escriba pregunta el motiu pel qual al Carrer 12 han tallat tots els pins.
El Sr. Alcalde li contesta que ja va anar a sa casa, li ho va explicar i li va ensenyar l’escrit,
però ja que torna a preguntar, li ho torna a contestar: Els pins s’han tallat perquè tots els veïns
del carrer 12 (inclòs el mateix Sr. Escribà), ho van demanar expressament. L’alcalde llig la
instància que literalment demanava: “sol·licitem que per favor ens tallen els pins perquè tenim
una plaga de cucs durant molts anys. I tenim xiquets i animals i és un perill.”
L’alcalde comenta que tan prompte es va rebre la instància (en data 21 de febrer de 2017),
es va remetre a tècnic, el qual en data 2 de març de 2017 va informar que “la tala completa i
immediata no procedix”, “es portarà a terme de manera progressiva durant els pròxims
períodes de poda”, etc. informe que es va notificar a la persona que en nom de tots els veïns
del carrer va presentar la instància, mitjançant Decret d’alcaldia 88/2017.
El Sr. Escribà diu que si es va demanar que es tallaren els pins “li han colat un gol”, perquè
ell pensava que anaven a demanar que tractaren els pins per a matar els cucs, no que els
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El Sr. Alcalde respon que precisament ho acabem de consultar i Gavarda no està entre els
ajuntaments beneficiaris d’estes Ajudes, ja que es referix expressament als municipis per les
pluges.

Ajuntament de Gavarda
talaren.
L’alcalde contesta que no és que s’haja d’accedir a tot allò que demanen els veïns, sinó
que les seues sol·licituds es remeten al tècnic corresponent que informa el que creu que és
convenient, com és este cas. I sobre la base del que va informar el tècnic es va actuar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va alçar la sessió d’ordre de la Presidència del
que jo com a Secretària done fe, sent les tretze hores i quaranta-quatre minuts.

Vist i plau,
L’Alcalde,
Vicente J. Mompó Aledo

La secretària,
Maria Escamilla Faus
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