ACTA 3/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla
Joan Rivera i López

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència dels
regidors/ores què es relacionen al marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./08/10
2.2.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./9/10
2.3.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./10/10
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Reclamacions sobre IIVT
Expedient: H.2.3.4.4/39/09
Reclamacions sobre les taxes d’ocupació de via pública i
d’escombraries al Mercat municipal
SUBVENCIONS
Sol·licitud de subvenció urgent per l’edifici de la seu de l’Ajuntament
CONTRACTACIONS I OBRES
Contractació lloguer magatzem per la Brigada
Aprovació definitiva del Projecte de modificació de la urbanització de
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2.9.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

l’àmbit de Cal Ribalaigua
Incoació expedient contractació obra de construcció de la piscina
municipal
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Atorgament anual de subvencions a entitats culturals
Atorgament anual de subvencions a entitats esportives
Varis

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 28 de
gener de 2010.
2. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’Alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:
TRIBUTS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./08/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Lucio Magariño Lorenzo (núm. entrada: 176 de data ’entrada:0302-2010), en la que manifesta que ha canviat de vehicle i demana que se li apliqui
l’exempció al nou vehicle matrícula 4279-GTC.
Atès que s’ha comprovat que en data 12-09-2008 per resolució de l’Alcaldia es va
aprovar l’exempció del vehicle 4901BHR atès que va presentar el certificat de
resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Un cop es comprovi la baixa del vehicle 4901BHR, i vist el parer favorable de la
Junta de Govern Local,
Resolc:
1. APROVAR l’exempció del vehicle a nom de Lucio Magariño Lorenzo, següent:
Matricula
Marca i model
4279-GTC
NISSAN NOTE
2. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i a Tresoreria i Intervenció

2

2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./9/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Joaquin Fernandez Benitez (núm. entrada 188, de 3-02-2010), en
la que aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per la Generalitat
de Catalunya;
De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat;
Atès que no es pot aplicar als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a
més d’un vehicle simultàniament;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc:
1. APROVAR l’exempció del vehicle a nom Joaquin Fernandez Benitez, següent:
Matricula
Marca i model
GI-8743-BT
NISSAN ALMERA
2. Desestimar l’exempció del vehicle a nom Joaquin Fernandez Benitez, següent:
Matricula
Marca i model
M-6534-XS
WOLSVAGEN POLO
3. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./10/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Joaquim Juncà Vila (núm. entrada 223, de 10-02-2010), en la que
aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de
Catalunya;
De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc:
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1. APROVAR l’exempció del vehicle següent a nom Joaquim Juncà Vila:
Matricula
Marca i model
GI-8828-BF
TOYOTA RAV 4
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.4. Reclamacions sobre IIVT
Expedient: H.2.3.4.4/39/09
En relació a la instància presentats per Miquel Serrador Basagaña (registre
d’entrada 1174 de 5 de juny de 2009) sobre una liquidació de l’Impost sobre
l’Increment del valor del terrenys d’una finca de la Plaça de l’església, 4 en que
exposa que hi ha una valoració errònia atès que s’estima l’import del sòl de tota la
finca quan va fer una divisió horitzontal i la transmissió només correspon a un
habitatge.
Un cop fetes les correccions pertinents al Cadastre, on constava el valor de tota la
finca, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. ANUL·LAR la liquidació a nom de Miquel Serrador Basagaña següent:
916000003

Ref.cadastral:1352706DG3715S0006OB

4.834,79 €

2. APROVAR una nova liquidació a nom de Miquel Serrador Basagaña, amb el valor
del sòl corresponent.
916000003

Ref.cadastral:1352706DG3715S0006OB

1.766,94 €

3. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.5. Reclamacions sobre les taxes
d’escombraries al Mercat municipal.

d’ocupació

de

via

pública

i

Vista l’al·legació de la Sra. Maria Coromina Plana i 16 més, què demanen un
replantejament de l’ordenança d’ocupació de via pública del Mercat municipal;
Vista l’al·legació del Sr. Ignasi Ureña Rodriguez en els mateixos termes;
Vista l’al·legació de la Sra. Maria Coromina Plana que demana una auditoria que
valori els generadors de residus per què ni hi ha relació entre els metres ocupats i
les escombraries generades;
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Vista l’al·legació de la Sra. Maria Alba Anfruns Badia i 29 més què demanen un
replantejament de l’ordenança d’ocupació de via pública i d’escombraries del Mercat
municipal on els percentatges d’increment no siguin superiors a l’IPC;
Atès que la modificació de les ordenances municipals es van aprovar per
l’Ajuntament amb període d’informació pública sense que es presentessin
al·legacions;
Atès que l’estudi econòmic de les ordenances acrediten que el cost del servei no es
cobreix amb la recaptació de les taxes i l’Ajuntament ha d’aportar la diferència amb
els ingressos d’altres impostos que paguen tots els veïns del municipi;
Atès que de les al·legacions presentades no hi ha cap fonament per justificar la
rebaixa de la taxa d’escombraries ni l’ocupació de via pública;
Atès que l’estudi comparat d’altres municipis similars a Campdevànol acredita que
estem molt per sota de la recaptació d’altres consistoris;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar les al·legacions en tots els seus temes pels motius dalt exposat
2. Notificar-ho als interessats per a la seva deguda constància
3. Fer-los saber que contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició
SUBVENCIONS
2.6. Donar compte de la sol·licitud de subvenció urgent per l’edifici de la
seu de l’ajuntament
Vista l’ORDRE GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases
generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions
excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe.
En atenció a la necessitat de realitzar mesures correctores amb caràcter d’urgència
a la Casa de la Vila, degudes al mal estat de la coberta, façanes i tancaments de
l’edifici.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Resolc:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
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2. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una subvenció
per import de 112.806,56 €, corresponent al 90% del pressupost de les actuacions
a realitzar.
3. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
CONTRACTACIONS I OBRES
2.7. Contractació lloguer magatzem per la Brigada
Incoació expedient per a la contractació en arrendament d’un local amb destí a
magatzem de la brigada de serveis municipal

Amb motiu de la propera contractació i execució de les obres de l’edifici Escorxador,
que contempla la rehabilitació de l’edifici utilitzat en l’actualitat com a magatzem de
la brigada de serveis municipals, l’Ajuntament ha de buscar un local que permeti el
trasllat del vehicles i maquinària adscrita als serveis municipals.
Ateses les característiques que ha de reunir el local en qüestió, segon informe emès
pels Serveis Tècnics municipals, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local
d’11 de febrer de 2010,
Resolc:
1. Incoar expedient per a la contractació en arrendament d’un local amb destí a
magatzem de la brigada de serveis municipal.
2. Les característiques i requisits que haurà de reunir el local seran les següents:
— Superfície mínima del local: 650 m2. Preferentment la distribució hauria de
ser la següent: mínim planta baixa: 424,00 m2 i resta planta pis
— Preu màxim de lloguer mensual: màxim 750 € (variable segons les
característiques del local).
— Durada del contracte de lloguer: 1 any prorrogable
3. Publicar anunci en el perfil del contractant, i al la publicació “El Ripollès”
atorgant un termini de quinze dies naturals per tal que els interessats i
propietaris de locals que reuneixen les característiques abans esmentades
presentin oferta a l’Ajuntament.
2.8. Aprovació definitiva del Projecte de modificació de la urbanització de
l’àmbit de Cal Ribalaigua
Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de desembre de 2009 s’aprovà inicialment el
Projecte de modificació de la urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua que ha estat
sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant anuncis en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 250 de 31 de desembre de 2009 i
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pàgina web municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat durant el període d’informació pública per
Comercial de la Forja, SA, en el que en síntesi manifesten:
— La seva disconformitat amb l’aprovació inicial en base als motius que foren
ressenyats en el Recurs d’Alçada presentat en data 25/11/2009, davant el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, contra la resolució de
30/09/2009 d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla especial de
remodelació urbana dels terrenys de l’antiga Farga Casanova de Campdevànol,
en funció que el projecte porta causa de la modificació puntual.
— Que s’incompleixen els Convenis urbanístics de 21/06/2002 i 2/12/2003, per
l’atribució d’un destí no pactat dels terrenys (els terrenys que van cedir s’han
de destinar a usos residencials segons el conveni i no pas a equipaments
docents com fa la proposta de modificació) i per l’increment de valor del
terrenys a conseqüència de la nova qualificació.
Vist que les al·legacions presentades per COMFORSA no tenen cap mena de
fonament perquè les parcel·les cedides a l’Ajuntament ho van ser:
En compensació del deure d’urbanitzar per import de 320.000 € que COMFORSA no
va pagar i va ser assumit per l’Ajuntament
En pagament del 10% de cessió gratuïta a l’Ajuntament
Atès que al dia d’avui existeix la obligació per part de l’Ajuntament de complir el
conveni urbanístic (sine die) sense que la modificació del Pla especial suposi cap
incompliment, ni suposi cap increment de valor pel canvi d’usos dels solars, ans al
contrari suposa una disminució de valor molt important.
Vist que l’Ajuntament perd un patrimoni format per dos solars qualificats de
residencials, i cedirà gratuïtament un únic solar urbanitzat i qualificat d’equipament
amb destí a la construcció d’escoles per part del Departament d’Educació.
Atès l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en l’article 21.1.j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i vist el parer
favorable de la Junta de Govern Local d’11 de febrer de 2010,
RESOLC:
1. Desestimar les al·legacions presentades per COMFORSA en relació amb
l’expedient d’aprovació del Projecte de modificació de la urbanització de l’àmbit
de Cal Ribalaigua, pels motius dalt expressats i remetre als interessats la
notificació del present Acord.
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2. Aprovar definitivament el Projecte de modificació de la urbanització de l’àmbit
de Cal Ribalaigua.
3. Publicar l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i pàgina web municipal.
2.9. Incoació expedient de contractació obra construcció de la piscina
municipal
Vista la provisió de l’Alcaldia de data d’avui, en relació a la necessitat de realitzar la
contractació de les obres consistents en la construcció d’una piscina municipal atès
que la manca d’aquesta infraestructura dins el nucli urbà del municipi de
Campdevànol ha convertit la seva demanda en una prioritat per a la població;
Vistes la memòria del projecte d’obra i la disponibilitat dels terrenys;
Atès que donada la característica de l'obra es considera com procediment més
adequat el procediment negociat amb publicitat a Internet i tramitació urgent, de
conformitat amb l'article 17 del Reial decret llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual
es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local;
Atès que les obres que es pretén realitzar són de competència municipal i que es
troben incloses en una de les tipologies enunciades en l'article 9 del Reial decret llei
13/2009, de 26 d'octubre pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local;
Atès que amb data d’avui s’ha emès informe d'Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent;
Atès que amb data d’avui s’ha emès Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, l'òrgan
competent per a aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia perquè l'import del
contracte ascendeix a 260.905,17 euros i a 41.744,83 euros d'IVA i per tant, no
supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la
quantia de sis milions d'euros;
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona i l'article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local
d’11 de febrer de 2010;
RESOLC:
1. Iniciar el procediment d'adjudicació del contracte d'obres consistents en
construcció de piscina municipal atès que la manca d’aquesta infraestructura dins el
nucli urbà del municipi de Campdevànol ha convertit la seva demanda en una
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prioritat per a la població, per procediment negociat sense publicitat i tramitació
urgent.
2. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars que
ha de regir el Contracte i el procés d'adjudicació.
3. Que per l'Interventor municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració d'aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o
crítica de la despesa.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Subvencions entitats culturals
Vist que en data 29-07-2009 es va atorgar una bestreta per tal de donar liquiditat a
les entitats culturals per les diferents activitats de l’exercici;
Vista la documentació justificativa presentada per establir la quantitat que els hi
correspon segons els criteris de valoració establerts en el Reglament regulador de
les bases de concessió de subvencions;
Vist l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible
suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acredita que
el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal;
La Junta de Govern ACORDA:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a entitats cultural de Campdevànol
corresponent a l’exercici 2009 s’especifiquen:
Entitat
Secció Sardanista
Processó
Grallers
Cercle Campdevanolenc

Bestreta
540

Total
ajut
420

0

1355,9

495
990

988
2033,85

Ass. de Dones El Roser

585

1170

AV Barris St. Cristòfol-Roser

270

696,60

AV Barri Estació

360

750

Amics de Sant Pere d’Auïra

135

581,1

Associació de Pintors Coll B.

225

300

Kolectiu Kampdevànol

315

258,6

Cau Del Vàndals

450

1452,75

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Reis, Campdodavandali, Tòmbola FM, Fira
Nadal
Promoció de la cultura popular i tradicional
Finançament de locals per entitats
Activitats culturals
Festa del barri
Activitats culturals i Festa del barri
Activitats culturals
Promoció de dibuix per nens petits
Activitats culturals de joventut
Activitats culturals d’infants i joves
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2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció em el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga
la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es
subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte haurà de
constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb l'anagrama
segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Campdevànol i que
serà facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases
generals o d’altres disposicions generals vigents

3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.
3.2. Subvencions entitats esportives
Vist que en data 29-07-2009 es va atorgar una bestreta per tal de donar liquiditat a
les entitats esportives per les diferents activitats de l’exercici;
Vista la documentació justificativa presentada per establir la quantitat que els hi
correspon segons els criteris de valoració establerts en el Reglament regulador de
les bases de concessió de subvencions;
Vist l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible
suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acredita que
el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal;
La Junta de Govern ACORDA:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a entitats esportives de Campdevànol
corresponent a l’exercici 2009 s’especifiquen:
Entitat

Bestreta

Futbol Sala

300,00

Total
ajut
700

Club Bàsquet

400,00

1000

Concepte
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
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Grup Excursionista

200,00

550

Promoció de l’esport

Associació Pesca el Freser

200,00

550

Promoció de l’esport

Club Petanca

200,00

550

Promoció de l’esport

Unió Esportiva Campdevànol

500,00

1000

Promoció de l’esport

Unió Ciclista Campdevànol

100,00

250

Promoció de l’esport

Moto Club Campdevànol

100,00

400

Promoció de l’esport

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
i) Acceptar la subvenció em el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria
j) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
k) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
l) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga
la subvenció
m) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es
subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte haurà de
constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb l'anagrama
segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Campdevànol i que
serà facilitat pel respectiu servei o patronat
n) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
o) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
p) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases
generals o d’altres disposicions generals vigents

3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides conforme .
3.3. Varis
- Oferiment del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona
- Resolució d’extinció de concessió de l’Agència Catalana de l’Aigua
- Possibilitat de constitució d’una associació com a ens forestal
- Petició sobre sol edificable de la companyia Deutscher Mark “las Girasolas”
- Despatx per ús exclusiu de la oposició
- Moció de l’Ajuntament de Ripoll per Haití
- Moció de l’Ajuntament de Ripoll de suport a l’Ajuntament de Barcelona per
l’Olimpiada Barcelona-Pirineus 2012
- Medalles de l’esport
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 21:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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