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Al·legacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
a l’Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l’Autoritat 
Catalana de la Competència 
 

  

 
El Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda està tramitant 
l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2009, de 12 
de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència (en endavant LACCO). 
 
En aquest marc el text se sotmet a informació pública pel termini de quinze 
dies hàbils, d’acord amb la publicació de l’edicte corresponent al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) núm. 7859, de 24 d’abril 
de 2019. 
 
Les observacions i els suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant OAC) al text proposat s’emeten a l’empara dels articles 1 i 3 de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en 
endavant LOAC), així com de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 
intern de l’OAC segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular 
al director o directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre 
disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al 
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho 
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i 
internacionals.  
 
Les al·legacions que formulem a continuació pretenen incidir particularment 
en aquells aspectes de la disposició normativa projectada que, directament o 
indirectament, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les 
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funcions que la LOAC atribueix a l’OAC amb l’objectiu d’enfortir la integritat 
de les institucions i dels servidors públics.  
 
En aquest marc, les consideracions que expressem tot seguit són 
essencialment observacions de caràcter tècnic i reflexions sobre algunes 
previsions de la norma que, al nostre judici, podrien no resultar suficientment 
clares. I tot això amb la voluntat de prestar servei a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en aquest tràmit d’informació pública sobre una 
norma que, com recorda el preàmbul del text projectat, té per objecte 
reforçar la independència de l’Autoritat Catalana de la Competència (en 
endavant ACCO) tant respecte del Govern com de les administracions 
públiques i els operadors econòmics.  
 

1. Naturalesa jurídica  
L’article 1 de l’avantprojecte de llei preveu la modificació de l’article 1 de la 
LACCO per tal de variar-ne la naturalesa jurídica. A l’entrada en vigor de la 
norma l’ACCO deixarà de ser un organisme autònom de caràcter 
administratiu per passar a tenir la condició d’organisme independent.  
 
En relació amb això, l’apartat 2 de l’article 1 de l’avantprojecte defineix 
l’ACCO com una “entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat i atribucions per al desenvolupament de la seva activitat i 
per complir les seves finalitats, que actua amb independència orgànica, 
financera, funcional i de gestió del seu personal, respecte de les 
administracions públiques, del Govern i dels operadors econòmics.”  
 
D’aquesta definició es dedueix que la nova naturalesa jurídica de l’ACCO és 
assimilable a la d’autoritat administrativa independent (AAI), en primer lloc 
per la similitud en el redactat amb l’article 109 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP); i en segon, 
en base a les consideracions expressades en les pàgines 12 i 13 de l’informe 
jurídic preliminar emès el 25 de març de 2019 per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
 
Cal constatar que la figura jurídica de l’autoritat administrativa independent 
està mancada d’una regulació específica en la normativa catalana, en la 
mesura que el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa 
pública catalana, no la contempla; d’altra banda, els articles que la LRJSP 
dedica a la seva regulació (109 i 110) no tenen naturalesa bàsica. És per això 
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que s’imposa l’obligació d’un esforç addicional de claredat i integració a 
l’ordenament per tal de poder garantir el principi de seguretat jurídica, que 
d’acord amb l’article 129.4 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPAC), ha 
de guiar tota iniciativa legislativa.  
 
Amb aquesta finalitat, des de l’OAC plantegem la conveniència d’entrar a 
desenvolupar amb més detall el règim jurídic i la normativa d’aplicació a 
l’ACCO, així com també fixar quina seria la normativa d’aplicació supletòria 
en defecte de previsió específica d’alguna qüestió a la LACCO. En aquesta 
tasca pot servir de model l’article 110 de la LRJSP, el qual estableix: “Les 
autoritats administratives independents es regiran per la seva llei de creació, 
el seus estatuts i la legislació especial dels sectors econòmics sotmesos a la 
seva supervisió i, supletòriament i en la mesura en què sigui compatible amb 
la seva naturalesa i autonomia, pel que disposa aquesta llei, en particular pel 
que es disposa en relació amb els organismes autònoms, la llei de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, [...].” 
 

2. Estatut dels alts càrrecs 
Tot i que encara no hagi finalitzat el termini de transposició, en formular les 
següents al·legacions considerem convenient tenir en compte les previsions 
de la Directiva (UE) 2019/1 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de 
desembre de 2018 (en endavant Directiva 2019/1), dedicada a les autoritats 
administratives nacionals de la competència, que identifica la independència 
operativa com un dels factors centrals per tal de garantir una aplicació eficaç 
i uniforme dels articles 101 i 102 del Tractat Fundacional de la Unió Europea.  
 
Amb aquesta finalitat, en la consideració 17 declara que el dret nacional ha 
de preveure expressament que “les autoritats administratives nacionals de la 
competència estiguin protegides d’intervencions externes i pressions 
polítiques que puguin comprometre l’avaluació independent dels assumptes 
que coneguin.”  
 
Així mateix, la consideració de referència i les següents situen la regulació del 
nomenament, la revocació, el règim d’incompatibilitats, el període de 
refredament i el codi de conducta dels alts càrrecs com alguns dels elements 
que defineixen la independència operativa.   
 
Per tal de donar compliment al mandat europeu i poder dissenyar un estatut 
dels alts càrrecs adequat als objectius d’independència és imprescindible fer 
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una anàlisi prèvia de riscos. Tal i com posàvem de manifest des de l’Oficina 
en la publicació “La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de 
Catalunya” disponible al nostre portal web, per poder regular els riscos per a 
la integritat, en primer lloc és primordial detectar-los, agafant com a punt de 
partida una acurada definició de la naturalesa de les funcions públiques de 
cada col·lectiu professional i el nivell de responsabilitat respectiu. 
  
Només una vegada definit cada un dels riscos, així com la probabilitat que 
s’esdevinguin i la gravetat de les conseqüències si això passa, es pot decidir 
quin nivell de risc és acceptable i adoptar mesures per tal de gestionar-los, 
prevenir-los i evitar-los.  
 
2.1 Nomenament 
En consonància amb l’esperit de la Directiva, l’article 2 de l’Avantprojecte 
modifica l’article 7 de la LACCO i condiciona el nomenament del director 
general per part del Govern a la proposta que formuli el president de l’ACCO.   
 
Això no obstant, des del nostre punt de vista seria recomanable analitzar la 
possibilitat de complementar la reforma normativa amb una regulació més 
extensa de la selecció i el nomenament de les persones que prenen les 
decisions a l’ACCO, és a dir, el president i el director.    
 
En relació amb el nomenament de la persona que ha de presidir l’Autoritat, 
l’article 5 de la LACCO es limita a disposar que: “és nomenat pel Govern, per 
un període de sis anys no renovable, a proposta del conseller o consellera 
responsable de la política de promoció i defensa de la competència, entre 
juristes, economistes i altres professionals de reconegut prestigi i experiència 
en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat.” 
 
De la mateixa manera, l’article 7 de la LACCO, segons el nou redactat, vindria 
a determinar: “El director general o directora general de l'ACCO és nomenat 
pel Govern, a proposta del president o de l’Autoritat, entre 
juristes, economistes i altres professionals de reconegut prestigi en l’àmbit 
d’actuació de l’Autoritat, [...].” 
 
Pel que fa a aquesta qüestió, l’article 4.4 de la Directiva 2019/1 determina 
que els Estats membres hauran de garantir que els membres dels òrgans 
decisoris de les autoritats administratives de la competència se seleccionen, 
contracten i nomenen d’acord amb procediments clars i transparents 
establerts amb antelació al dret nacional. Atès això, des de l’OAC convidem a 
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reflexionar si la sola previsió de l’òrgan competent per a la proposta i el 
nomenament així com el requisit del “reconegut prestigi” són suficients per 
donar compliment al mandat europeu; o si, contràriament, seria més ajustat 
entrar a regular amb major grau de detall el procediment de selecció i els 
requisits per al nomenament d’aquests càrrecs.  
 
En aquesta tasca poden ser d’utilitat les recomanacions emeses per aquesta 
Oficina en la publicació citada anteriorment, i més concretament, en relació 
amb la necessitat de sotmetre a control previ d’idoneïtat els càrrecs o llocs 
directius de designació política. Aquest control es pot articular a través de 
diversos mecanismes que, en tot cas, sempre han de garantir transparència i 
pluralitat. La finalitat del tràmit és comprovar que es compleix el requisit 
d’idoneïtat, tant pel que fa a l’experiència i trajectòria, com pel que fa a les 
habilitats i capacitats; però també persegueix la detecció d’interessos que 
puguin originar situacions de conflicte d’interès potencial. 
 
Una de les fórmules utilitzada al nostre ordenament són les compareixences 
parlamentàries o hearings. Aquest és el cas dels candidats a director de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de designació parlamentària, en 
relació amb els quals l’article 7.4 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, preveu que “han de comparèixer 
davant la comissió corresponent del Parlament de Catalunya perquè els 
membres d’aquesta puguin demanar els aclariments i les explicacions 
pertinents sobre qualsevol aspecte relacionat amb llur formació acadèmica, 
llur trajectòria professional o els mèrits al·legats.” Tanmateix, hi ha altres 
alternatives possibles, com, per exemple,  l’obertura d’una convocatòria 
pública amb un escrutini previ d’antecedents o screening.  
 
En qualsevol cas des de l’OAC recomanem, d’acord amb els estàndards 
europeus, que aquest tràmit previ garanteixi la publicitat i lliure concurrència 
del procés selectiu. Així ho preveu, per exemple, l’article 17 del Reglament 
883/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de setembre de 2013, 
relatiu a les investigacions efectuades per l’Oficina Europea de Lluita contra 
el Frau, el qual estableix que: “amb la finalitat de designar un nou Director 
General, la Comissió publicarà una convocatòria de candidatures en el Diari 
Oficinal de la Unió Europea.”  
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2.2 Incompatibilitats 
Una altra de les modificacions operades per l’article 2 de l’avantprojecte 
consisteix a equiparar el règim d’incompatibilitats del director general al del 
president de l’ACCO.  
 
D’acord amb l’article 5.2 de la LACCO ambdós estaran sotmesos, doncs, al 
règim d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs de la Generalitat, afegint-
hi la prohibició d’accedir a aquests càrrecs a qui “directament o 
indirectament, en el període dels dos anys anteriors a la data del 
nomenament, hagi comparegut davant els òrgans de defensa de la 
competència de la Generalitat en qualitat de persona interessada o de 
representant d'alguna persona interessada.” 
 
La integritat i l’obligació que els membres dels òrgans decisoris de les 
autoritats administratives de la competència evitin qualsevol activitat 
incompatible amb l’exercici de les funcions s’identifica com una de les 
principals garanties d’independència operativa en la consideració 18 de la 
Directiva 2019/1.   
 
Per tant, al nostre entendre, atesa la naturalesa de les funcions que l’article 2 
de la LACCO atribueix a l’ACCO, les quals impliquen contacte habitual amb 
una gran diversitat d’entitats tant del sector públic com privat, seria 
aconsellable valorar la conveniència de singularitzar el règim 
d’incompatibilitats; ja sigui regulant un règim específic per als alts càrrecs de 
l’ACCO o bé ampliant, en determinats supòsits, les previsions de la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat (en endavant LRIACG).        
 
En aquesta mateixa línia, per tal de reforçar la integritat de l’ACCO, també 
seria positiu complementar les declaracions previstes a l’article 12 de la 
LRIACG amb d’altra informació rellevant identificada a aquests efectes per 
l’anàlisi de riscos a què ja hem fet referència. Tenint en compte la naturalesa 
de les funcions pròpies de l’ACCO senyalada anteriorment podria ser 
rellevant conèixer la trajectòria prèvia dels seus alts càrrecs, així com tota la 
informació il·lustrativa de qualsevol interès personal tant en el sector públic 
com privat.   
 
Altrament, des del nostre punt de vista, és també recomanable considerar la 
possibilitat d’assolir major precisió quant al règim d’incompatibilitats dels 
vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència (en endavant 
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TCDC), especialment tenint en compte que l’article 9.2 de la LACCO no els 
exigeix dedicació absoluta.  
 
2.3 Cessament 
En relació amb aquesta qüestió, de la Directiva 2019/1 s’extreuen dos 
mandants.  
 
El primer està contemplat a l’article 4.3 d’aquesta norma europea, i es vincula 
al fet que les persones que adoptin decisions en les autoritats administratives 
de la competència no seran destituïdes dels seus càrrecs per raons 
relacionades amb el correcte exercici de les seves funcions i competències. 
Només se les podrà destituir en cas que deixessin de complir les condicions 
requerides per a l’exercici de les seves funcions o haguessin estat declarades 
culpables per falta greu. Així mateix s’han de fixar prèviament les condicions 
requerides per a l’exercici de les seves funcions i la definició de què 
constitueix una falta greu. És per això que considerem una bona pràctica la 
modificació de l’article 5 de la LACCO per tal d’equiparar el règim de durada 
del càrrec, cessament i suspensió del director al del president de l’ACCO. De 
la mateixa manera que entenem positiva la definició tancada de causes de 
cessament que formula l’article 5.3 de la LACCO.      
 
El segon, previst a l’article 4.2 c) de la Directiva de referència, determina que 
els alts càrrecs s’han de subjectar a procediments que garanteixin que, 
durant un període de temps raonable després del cessament en les funcions, 
evitaran encarregar-se de procediments que puguin donar lloc a conflictes 
d’interès. Aquest és el sentit que inspiraria l’última frase de l’article 5.2 de la 
LACCO que preveu: “De la mateixa manera, el president o presidenta, un cop 
hagi cessat en el càrrec, s'ha d'abstenir d'intervenir en els procediments que 
s'hagin iniciat durant el seu mandat.” L’avantprojecte de llei amplia l’àmbit 
d’aplicació subjectiu d’aquesta previsió, i la fa extensiva al director general. 
Pel que fa als vocals del TCDC, l’article 9.5 de la LACCO es pronuncia en 
termes idèntics. 
 
Ara bé, per tal d’acabar de completar aquest règim, des de l’OAC considerem 
oportú plantejar algunes possibles millores. 
 
En primer lloc, en favor d’evitar eventuals dificultats en la interpretació del 
precepte recomanem incloure una referència expressa que el període de 
refredament previst per al president de l’ACCO també és aplicable al director 
general de l’Autoritat. La remissió general als “règims de durada del càrrec, 
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cessament, suspensió i incompatibilitats” del president podria donar peu a 
diverses interpretacions en aquest sentit. Al nostre entendre, cal deixar palès, 
en el redactat de la norma, que la subjecció del director general al mateix 
règim d’incompatibilitats que el president comporta la vinculació a les 
obligacions derivades del període d’abstenció posterior al cessament en el 
càrrec.    
 
En segon lloc, atesa la finalitat que persegueix la modificació projectada, 
suggerim que es reflexioni sobre si seria convenient determinar la durada 
temporal d’aquest període. En aquest sentit s’hauria de preveure, com a 
mínim, un lapse temporal suficient que permeti reduir tant com sigui possible 
els riscos de biaixos en el judici professional d’aquests alts càrrecs per 
afavorir injustament una empresa o institució determinada amb l’expectativa 
d’obtenir avantatges professionals després de cessar en el càrrec públic.  
 
En tercer i últim lloc, també seria aconsellable que es revisés l’actual article 5 
de la LACCO per tal d’assegurar que comprèn totes les prohibicions o 
limitacions en les activitats post càrrec necessàries per preservar la 
imparcialitat d’aquests servidors públics. Així, per exemple, seria més 
recomanable parlar de “activitats directament relacionades amb les 
competències del càrrec públic ocupat” que de “els procediments que s’hagin 
iniciat durant el seu mandat”, en la mesura que la primera és més àmplia i 
comprèn el conjunt d’actuacions realitzades en exercici de les funcions del 
lloc directiu. També proposem que es revisi  la limitació als “procediments 
iniciats durant el seu mandant” que deixaria fora els que es van iniciar amb 
anterioritat però s’han tramitat i resolt sota la seva presidència o direcció.    
 

3. Organització 
Des de l’OAC coincidim amb la consideració específica tercera de l’Informe 
sobre l’Avantprojecte emès per la Direcció General de Modernització i 
Innovació de l’Administració el 16 d’abril de 2019, en el qual s’adverteix que el 
nou redactat proposat per a l’apartat 2 de l’article 8 resulta confús quan 
indica que les funcions són exercides “respectivament, com a mínim, a través 
de l’Àrea d’Instrucció d’Expedients, l’Àrea d’Informes de Regulació i l’Àrea 
d’Anàlisis de Mercat, sens perjudici d’un eventual canvi de denominació 
d’aquestes àrees”. L’expressió “respectivament, com a mínim” pot induir a 
confusió en la mesura que semblaria indicar que hi ha una altra possibilitat 
més enllà dels “mínims” senyalats per la LACCO. 
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4. Representació i defensa jurídica 

En relació amb la introducció d’un article 13 bis a la LACCO (article 5 de 
l’Avantprojecte), voldríem fer una apreciació de detall. Al nostre entendre, l’ús 
de la fórmula “podran encomanar” per referir-se a la contractació externa 
d’un advocat col·legiat no és del tot acurada, en la mesura que la legislació 
aplicable i el procediment a seguir ve en aquests casos determinat per la 
normativa de contractació pública.  
 
Tot i que som conscients que l’article 7.2 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 
d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, utilitza l’expressió “podran ésser encarregades”, per tal de dotar 
de major precisió a la norma, recomanem aclarir el seu redactat en aquests 
termes, i substituir el verb “encarregar” per “contractar”.   
 

5. Personal al servei de l’ACCO 
L’avantprojecte també preveu una modificació de l’article 17 de la LACCO 
d’acord amb l’esperit la Directiva 2019/1 que, a l’article 5.1, estableix que els 
Estats hauran d’assegurar que les autoritats de la competència disposen del 
personal i els recursos suficients, així com d’autonomia en la gestió del 
pressupost que els sigui assignat.  
 
Aquesta és també la voluntat de la disposició transitòria primera de 
l’avantprojecte, si bé, al nostre entendre, atenent a criteris de tècnica 
legislativa, seria més adequat qualificar-la de disposició addicional. A títol 
d’exemple, les “Directrius de tècnica normativa”, acordades pel Consell de 
Ministres el 22 de juliol de 2005 i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat 180, 
de 29 de juliol de 2005, les disposicions transitòries són aquelles que faciliten 
el trànsit al règim jurídic previst per la nova llei i, en cap cas, es poden 
considerar com a tals les previsions que deixen de tenir eficàcia quan 
s’apliquen una sola vegada. Es per això que, en la mesura que la disposició 
transitòria primera planteja la convocatòria d’un procés selectiu 
extraordinari, el qual perdrà tota eficàcia amb la seva celebració, des de 
l’OAC entenem que el més acurat és configurar-la com a una disposició 
addicional.  
 
En relació amb les dues previsions a què s’acaba de fer referència, l’Oficina 
considera que s’haurien de tenir en compte les consideracions que sobre 
aquest assumpte pugui fer la Direcció General de Funció Pública en l’informe 
corresponent. Tot i que l’informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica, de 
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25 de març de 2019, recomana la incorporació del pronunciament esmentat a 
l’expedient, a la data de la redacció d’aquestes al·legacions no ens ha estat 
possible trobar-lo al lloc web indicat a l’anunci publicat al DOGC per a la 
consulta del text de l’Avantprojecte, antecedents i informes.        
 
Altrament, es fa evident que, d’acord amb els articles 23 de la Constitució i 55 
del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova 
el Text refós de la llei de l’estatut basic de l’empleat públic, qualsevol procés 
selectiu haurà de respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat; en 
atenció a aquest mandat, quan es configuri el procediment de selecció en 
concret s’haurà de tenir en compte que no s’hi pot incloure cap previsió que, 
de facto, privilegiï de manera indeguda qui ja presta serveis a l’administració i 
impedeixi o faci pràcticament impossible l’accés a la funció pública 
d’aquelles persones que no hi tenen cap vinculació precedent. Fem aquesta 
apreciació específicament quant a la fase de concurs i al període mínim 
raonable entre la publicació dels temaris i l’inici del procés selectiu. 
 

6. Disposició transitòria segona 
La disposició transitòria segona de l’Avantprojecte fixa un règim transitori per 
a la successió en el càrrec de director general. Amb aquests efectes 
determina que: “El director o directora general de l’Autoritat Catalana de la 
Competència continuarà en l’exercici de les seves funcions fins al final del seu 
mandat, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.”  
 
Des del nostre punt de vista, l’ultima afirmació de la frase proposada obre la 
porta a una possible interpretació en el sentit que els 6 anys de durada del 
mandat del director actual començaran a comptar a partir de l’entrada en 
vigor de la modificació de la llei, en comptes de des de la data del seu 
nomenament. És per això que, en favor de la seguretat jurídica, suggerim que 
es revisi la disposició transitòria segona per tal de reduir el risc d’eventuals 
interpretacions errònies d’aquesta previsió.  

 
7. Altres qüestions d’interès 

Finalment, tenint en compte la complexitat i excepcionalitat pròpia dels 
processos legislatius, volem posar sobre la taula dues recomanacions 
relacionades amb les previsions de la LACCO no abordades per 
l’avantprojecte.  
 
D’una banda, en funció de l’anàlisi prèvia de riscos i tenint en compte la 
naturalesa de les funcions de l’ACCO, caldrà valorar la possibilitat de 
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dissenyar un règim singular d’incompatibilitats per al conjunt del personal al 
seu servei; el qual sempre i en tot cas haurà de tenir rang de llei.    
 
De l’altra, des de l’OAC estimem que seria positiu que s’afegís una disposició 
transitòria a l’avantprojecte mitjançant la qual es preveiés que l’ACCO 
hagués d’iniciar, en un termini raonable, un procés d’elaboració d’un codi de 
conducta propi, integrat en el marc d’un sistema d’integritat institucional. 
L’àmbit subjectiu del qual hauria de comprendre, no només els alts càrrecs, 
sinó també el conjunt del personal al servei de l’ACCO. En aquest sentit la 
consideració 21 de la Directiva 2019/1 declara que: “Cada autoritat 
administrativa nacional de competència ha de publicar un codi de conducta 
que, sens perjudici de l’aplicació de normes nacionals més estrictes, inclogui 
normes sobre conflictes d’interès”.   
 
 
 
 
 
 
 

Vist i plau 
Mercè Pidemont Pujol    Rosa María Pérez Pablo 
Tècnica de Prevenció    Cap de l’Àrea de Legislació 

i Assumptes Jurídics 
 
 
Barcelona, 16 de maig de 2019 
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