PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 05 - 2018 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DEL PLE MUNICIPAL
===================================
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SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 24 - 05 - 2018
===========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sra. Guillermina Moll Dalmedo

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)

Sra. Mónica Mercadal Pons

(SECRETÀRIA)

Absents
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
(Excusen la seva absència)

(ARA MAÓ)
(C.ME)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia 24-052018, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres del Ple municipal abans relacionats, a excepció
dels Srs. Mateu Ainsa Coll i Miguel Ángel Sicilia Carbonero, que s’incorporen a la Sala de Plens
durant el transcurs de la sessió plenària, assistits per la la secretària interina de la corporació, que
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dóna fe de l'acte, amb l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans
indicada, conforme al següent ordre del dia:
1. Acta anterior
S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l’acta de
la sessió anterior, realitzada el dia 26 d’abril de 2018.
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No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior per unanimitat dels 17 membres presents,
dels 21 de la corporació.
A les 19 h 01 m i 30 s, s’absenta de la Sala de Plens la Sra. Noval, per tenir una relació
professional amb l’Asociación Española contra el Cáncer, quant a l’obra que es proposa que
sigui bonificada en el punt número 2 de l’ordre del dia; tot això, de conformitat amb el que
disposa l’article 23.2.e) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. Bonificació ICIO a l'Asociación Española contra el Cáncer, Junta Provincial de
Baleares, relativa a condicionament de local per a activitat (Exp. E01452018000170)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
Declarar d’especial interès o utilitat municipal l’obra relativa a condicionament de local per a
activitat, ubicat al c/ Bisbe Sever, 1, baixos dreta, de Maó, amb un pressupost de 20.806,57 €, i
atorgar una bonificació del 95% a l’ICIO prevista a l’article 5.1.f de l’ordenança fiscal
reguladora d’aquest impost.
Obert el torn d’intervencions, no se’n van produir.
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 16 membres presents, dels 21 de
la corporació.
A les 19 h 04 m i 45 s, la Sra. Noval entra a la Sala de Plens i es reincorpora a la sessió plenària.
3. Modificació de l'Ordenança que regula els horaris dels establiments d'oferta
complementària, espectacles públics i activitats recreatives. Resolució d'al·legacions i
aprovació definitiva (Exp. E05972018000003)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,
s’acorda:
1. DESESTIMAR els SUGGERIMENTS plantejats a l'escrit de l'Associació Menorquina de
Cafeteries Bars i Restaurants, registre d’entrada 8304, de 24/04/2018, per les raons que a
continuació s'exposen:
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• D'entrada, és procedent assenyalar que cap de les qüestions plantejades a l'escrit rebut
ha estat objecte de modificació en l'Ordenança aprovada inicialment, motiu pel qual els
temes plantejats s'analitzaran en qualitat de suggeriments, més que com al·legacions en
sentit estricte.
• Sobre la primera qüestió plantejada, convé posar de manifest que, d'acord amb el previst
en l'article 130 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, LPACAP, s'ha de procedir a la revisió periòdica
de la normativa vigent, per adaptar-la als principis de bona regulació i per comprovar la
mesura en què les normes en vigor han aconseguit els objectius previstos. Revisió que es
fa, fins i tot, més necessària quan parlam d'ordenances que regulen qüestions tan sensibles
com els horaris de les activitats, on conflueixen els interessos contraposats dels qui volen
gaudir de l'oci nocturn i dels qui volen exercir el seu dret al descans.
• Des d'aquesta perspectiva, l'anàlisi de l'experiència de la temporada passada ha conduït
a la conclusió que els horaris regulats el 2017 han permès una reducció substancial dels
conflictes produïts per les activitats d'oci; i en aquest punt convé recordar que els
suggeriments formulats amb vista a una ampliació d'horaris d'activitats i terrasses
reprodueixen les formulades el 2017, que ja van ser estimades parcialment en el seu
moment, sense que en la revisió actual es plantegi la seva modificació.
• Així, es va introduir, a suggeriment del sector, la diferenciació d'horaris entre hivern i
estiu, ampliant l'horari de juny a setembre en una hora, al mateix temps que l'horari de les
terrasses es va ampliar en una hora, en retardar la recollida normal de terrasses fins a les
23.00 hores, i es va incloure el criteri que s'aplicarà amb la finalitat de concedir el permís
de terrassa nocturna, que es concretava en l'absència de queixes o denúncies l'any
anterior.
• La quarta qüestió plantejada ha de desestimar-se, una vegada més, igual que ja es va fer
l'any passat, atès que la simple comunicació dels horaris de tancament i obertura té la
finalitat de garantir els períodes de temps que l'activitat ha de romandre tancada, evitant,
d'aquesta manera, l'aparició d'activitats que pretenguin romandre en funcionament de
forma pràcticament continua, la qual cosa, excepte supòsits i ubicacions amb autorització
expressa, resulta incompatible amb el dret al descans del veïnat.
• En cinquè lloc es plantegen les mateixes qüestions que ja es van formular en anteriors
modificacions de l'Ordenança sobre les obligacions contingudes en l'article 1.4 de
l'Ordenança, pel que fa a la implicació de les persones titulars de les activitats per impedir
que els seus clients pertorbin el dret al descans del veïnat. En aquest punt es reitera, una
vegada més, que mai ha estat intenció de l'Ajuntament que, per part de les persones
titulars de les activitats, es realitzessin comeses que la Llei reserva en exclusiva als cossos
i forces de seguretat. Per això, es manté la redacció d'aquest apartat, amb independència
del que després es dirà, en el qual es deixa clar que la implicació que es pretén per part de
les persones titulars de les activitats és conforme amb el previst a la normativa vigent, al
mateix temps que s'incideix en la necessària coordinació i cooperació amb les forces de
seguretat i, en concret, amb la Policia Local.
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• L'últim punt fa referència a l'obligació de cessar l'activitat musical que transcendeixi a
l'exterior a partir de les 23.00 hores, qüestió que ve imposada pel previst en la normativa
vigent en l’àmbit estatal i autonòmic, i, concretament, pels valors límit de la taula B1 de
l'annex III del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en relació a zonificació acústica, objectius de
qualitat i emissions acústiques, qüestió aquesta que ja va ser objecte de matisació l'any
passat, quan es va concretar que el límit d'emissió sonora a l'exterior del local que no s'ha
de sobrepassar és l'establert a la normativa vigent a partir de les 23.00 hores, 45 db(A).
2. Modificar el primer paràgraf de l’article 1.4 de l'Ordenança modificada inicialment, on s'havia
omès reflectir que també afecta les activitats de Tipus 3; aquest error per omissió en la
modificació inicialment aprovada s’ha detectat arran de l'estudi de les al·legacions plantejades.
El paràgraf en qüestió queda redactat de la següent forma:
Per poder exercir qualsevol activitat inclosa en els tipus 1, 2 i 3 de la present Ordenança han d'adoptar-se
mesurades per intentar evitar el soroll i l'aglomeració de persones a l'exterior de l'activitat, que puguin provocar
molèsties a les persones que resideixin en el veïnatge, entre les 0.00 h i les 8.00 h. Per fer-ho, s’hauran de
coordinar amb la Policia Local i complir escrupolosament tant la normativa aplicable, com les instruccions que,
si escau, acordin la Junta Local de Seguretat o els cossos i forces de seguretat.

3. Procedir a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat
amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a la
seva entrada en vigor, una vegada hagi transcorregut el termini previst en l’article 103 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Obert el torn d’intervencions, es van produir les següents:
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 6 m i 54 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=414s
A les 19h, 7m i 35s, s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero.
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 7 m i 58 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=478s
La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 8 m i 24 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=504s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 9 m i 5 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=545s
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La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 9 m i 8 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=548s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 9 m i 15 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=555s
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La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 9 m i 22 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=562s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 9 m i 34 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=574s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 9 m i 39 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=579s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 9 m i 40 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=580s
La intervenció de la Sra. secretària, iniciada a les 19 h, 10 m i 10 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=610s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 10 m i 11 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=611s
La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 11 m i 52 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=712s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 11 m i 58 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=718s
A les 19 h i 12 m s’acorda fer un recés per tal que la Sra. secretària pugui consultar l’expedient
electrònic i comprovar la documentació que hi figura.
A les 19 h i 16 m es reprèn la sessió plenària, incorporat-se a la mateixa el Sr. Mateu Ainsa Coll.
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 16 m i 37 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=997s
La intervenció de la regidora Sra. Membrive (PSOE), iniciada a les 19 h, 16 m i 56 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=1016s
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La intervenció del regidor Sr. Botella (PP), iniciada a les 19 h, 19 m i 21 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=1161s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 23 m i 1 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=1381s
Posat el dictamen a votació, resulta aprovat amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 11 (5 Ara Maó i 6 PSOE)
VOTS EN CONTRA: 8 (PP)
4. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'ajuda de l'1,5%
cultural per a l'illa del Rei (Exp. SG3218MC0016-1)
Prèvia presentació d’esmena per part de la Sra. alcaldessa, consistent en modificar el punt primer
de la proposta d’acord de la proposta de manera, per tal que, on diu:
“Que el Ayuntamiento de Mahón, que es quien ostenta la propiedad de la illa del Rei, presente en
la próxima convocatoria el proyecto, que ya está redactado, para que así se pueda acceder a estas
subvenciones del 1,5% cultural”;
digui:
“Que el Ayuntamiento de Mahón que es quien ostenta la propiedad de la illa del Rei, seguirá
trabajando con la Fundación Illa de l’Hospital (illa del Rei), para presentar en la próxima
convocatoria el proyecto para que así se pueda acceder a estas subvenciones del 1,5% cultural, si
se cumplen las condiciones de la convocatoria anual de 2018”;
que va ser aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació;
el Ple municipal, per unanimitat dels 19 membres presents dels 21 de la corporació, acorda
aprovar la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit Popular que, amb l’esmena anterior
incorporada, resta del tenor literal següent:
“El Programa del 1,5% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del
Estado para responder al mandato constitucional por el que los poderes públicos deben garantizar
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la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los bienes que lo integran.
Para ese fin, la Ley de Patrimonio Histórico estableció el porcentaje mínimo del 1% a aplicar
sobre el presupuesto de las obras públicas que se ejecutan por la Administración del Estado. Más
allá de esa obligación, el Ministerio de Fomento amplió en 2014 su aportación a este objeto del
1% al 1,5% del presupuesto de las obras que licita.
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El desarrollo del Programa 1,5% Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido
social, en base a los siguientes criterios:
-

El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública
Se recupera el Patrimonio Cultural Español respetando el legado recibido
Se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social a Patrimonio
Se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales
recuperados
Se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad

Desde el Ayuntamiento de Mahón se han presentado algunos proyectos para acceder a las ayudas
de este programa; el último proyecto presentado, y que fue tramitado por el anterior equipo de
gobierno y concedido en julio de 2015, fue la consolidación y reparación del pont de Sant Roc,
donde, a través de la convocatoria de ese año, el Ministerio de Fomento aportó 75% del total de
la obra, es decir, 242.296,89 euros.
En la convocatoria del 2017, la Fundación Isla del Rey presentó un proyecto para completar la
recuperación del edificio histórico en el proyecto que se denomina “Ala Sur”, pero que incluye
elementos de soporte y techumbre inmediatos, no acometidos hasta ahora.
Difícilmente se pueden concentrar, en un espacio de algo más de 40.000 metros cuadrados
ubicado en el centro del Puerto de Mahón (Menorca), tantos elementos históricos,
arquitectónicos, medioambientales y paisajísticos como en la illa del Rei; por lo tanto, encaja
perfectamente en los objetivos de esta convocatoria, si bien quedó excluido debido a que no
cumplía uno de los requisitos generales de los beneficiarios, que, según el artículo 2, son:
“2. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas aquellas personas o entidades,
públicas o privadas sin ánimo de lucro, que ostenten la titularidad de un inmueble y que
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo siguiente. También podrán obtener dicha
condición aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de lucro que, si
bien no ostenten la titularidad del inmueble, acrediten una cesión de uso a su favor del
inmueble por un plazo mínimo de 50 años.”
Debido a que el Consejo de Ministros del viernes 11 de mayo de 2018 ha autorizado al
Ministerio de Fomento una nueva convocatoria de concesión de ayudas para actuaciones de
conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español, con cargo al Programa del
1,5% Cultural, por un importe máximo de 51.000.000 euros, es por lo que el Grupo Popular
presenta la siguiente propuesta de acuerdo:
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1. Que el Ayuntamiento de Mahón, que es quien ostenta la propiedad de la illa del Rei, seguirá
trabajando con la Fundación Illa de l’Hospital (illa del Rei), para presentar en la próxima
convocatoria el proyecto para que así se pueda acceder a estas subvenciones del 1,5% cultural, si
se cumplen las condiciones de la convocatoria anual de 2018.
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2. Que el Ayuntamiento de Mahón refleje en los presupuestos del año 2019 una partida para
poder ejecutar esta acción en el caso de que se concediera, desde el Ministerio de Fomento, la
ayuda del 1,5% cultural de la próxima convocatoria.”
La regidora Sra. Reynés (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del
Partit Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 19 h, 25 m i 20 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=1520s
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 29 m i 40 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=1780s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 36 m i 21 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2181s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 40 m i 21 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2421s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 19 h, 40 m i 46 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2446s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 19 h, 40 m i 59 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2459s
Posada l’esmena a votació, resulta aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de
la corporació.
Posada la proposta a votació amb l’esmena anterior incorporada, resulta aprovada per unanimitat
dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
5. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la disminució
d'escales de creuers al port de Maó per a l'any 2019 (Exp. SG3218MC0016-2)
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“El port dels creuers
La competència en el sector dels creuers està sent cada vegada més important. Mentre creixen el
sector de l’oferta de creuers i la demanda dels passatgers potencials, es fa imprescindible establir
un mecanisme per a posicionar l’oferta de Maó davant el mercat, definint el perfil propi de
Menorca i els serveis que ofereixen les dues ciutats i el mateix port. En certa mesura, el tema
dels creuers i la seva promoció és un tema pendent Menorca.
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Establir una campanya concertada entre el sector públic i el sector privat, per a fer una promoció
de l’atracció de creuers a les principals fires del sector; fer un material conjunt de promoció en
anglès, francès i italià, com a principals targets potencials. Establir una durada de tres anys i fer
una avaluació anual, amb indicadors mesurables.
El principal enemic dels creuers som nosaltres mateixos. Volem els avantatges dels creuers sense
els creuers. Aquestes i altres frases semblants han sortit a la reflexió que se n’ha fet aquests
mesos.
És imprescindible impulsar la política de promoció de creuers, amb un programa precís i concret.
Que sigui estable en el temps i que garanteixi la constància. En altres espais s’han creat comitès
de rutes.
Cal anar a promoure el port de creuers a la principal trobada anual del sector i, per a fer-ho, cal
que totes les administracions es coordinin i participin en aquest esforç, que no és només una
responsabilitat del port.
Cal una política específica i portar-la a la pràctica. Cal tenir clar que els altres ho fan.
La política comercial activa no és només dels ports, sinó també de les dues ciutats, del Consell
Insular, del Govern Balear, del sector privat.
Per a recollir, hi ha que sembrar, i alguns sectors “volen collir sense sembrar”. Tots els sectors
s’han d’involucrar en aquest projecte i cadascun en la seva mesura.”
Totes aquestes propostes no són del Grup Municipal del Partit Popular, tot i que les compartim
totalment, són propostes que figuren al Pla d’acció del port de Maó, presentat el juliol de 2016.
I és en aquest sentit que aquest Grup presenta aquesta proposta d’acord, que complementa la ja
presentada el juliol de 2017, on demanàvem que, amb independència de la labor comercial duita
a terme per APB, i que lògicament ha de continuar i, fins i tot, incrementar-se, l’Ajuntament de
Maó incrementés la seva implicació i actuació en la comercialització del nostre port, com a punt
de destí per a creuers, assistint i participant directament a les principals fires comercials del
sector que es produeixen al llarg de l’any.
Proposta que volem recordar que l’equip de govern d’Ara Maó i PSOE van votar en contra,
d’acord amb la seva línia de turismofòbia.
9
Acta aprovada definitivament en sessió plenària ordinària de dia 28-06-18

PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 05 - 2018 N. SESSIÓ: 1A

Les darreres notícies sobre la reducció de l’arribada de creuers al nostre port, per al 2019, han
alarmat tots els maonesos i diria que tota la resta de menorquins, també. Només es pot fer una
lectura d’aquesta disminució del 48,69%, de 115 a 56 escales, i és que no hi ha hagut cap
promoció, per part de l’Ajuntament de Maó, ni de les altres administracions insulars o de
Balears, en tema de creuers; i posa de manifest la necessitat d’actuar i de no defugir la
responsabilitat que tenen les administracions de vetlar pels distints segments turístics que aporten
riquesa i llocs de feina a la nostra economia.
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Davant aquesta situació, el Grup Popular presenta la següent proposta d’acord:
1. Que l’Ajuntament de Maó incrementi la seva implicació i actuació en la comercialització del
nostre port com a punt de destí per a creuers, participant directament (no per via delegada) a les
fires comercials del sector que es produeixen al llarg de l’any.
2. Que l’Ajuntament de Maó destini una partida pressupostària (que pot ser del fons de
contingència), per poder executar aquesta acció per la via d’urgència dins enguany i que els
pressupostos de l’any 2019 també la contemplin.
3. Que l’Ajuntament de Maó estudiï i, sobretot, doni solucions, conjuntament amb les altres
administracions implicades, a les necessitats de noves infraestructures, per tal que els creuers
puguin seguir atracant al port de Maó.
4. Que l’Ajuntament insti el Consell Insular i el Govern Balear a promocionar el port de Maó
com a destí de creuers.
La regidora Sra. Reynés (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del
Partit Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 19 h, 42 m i 02 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2522s
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a els 19 h, 47 m i 6 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=2826s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 2 m i 20 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=3740s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 17 m i 32 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=4652s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 27 m i 23 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5243s
10
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 27 m i 54 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5274s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 27 m i 59 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5279s

Identificador documento electrónico: ES:07032-2018-CEB393C8-1A8D-4507-B2FA-D369A0846071 Fecha:18/07/2018 11:39:59 Pag.:11/19
AJUNTAMENT DE MAÓ-07032- Código Org.:07032 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validarDoc.aspx

La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 28 m i 5 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5285s
La intervenció de la regidora Sra. Reynés (PP), iniciada a les 20 h, 28 m i 7 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5287s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 28 m i 13 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5293s
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 30 m i 50 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5450s
Posada la proposta a votació, resulta rebutjada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 8 (PP)
VOTS EN CONTRA: 11 (5 Ara Maó i 6 PSOE)
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 31 m i 24 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5484s
6. Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la creació i la
posada en marxa d'un destacament de la Unitat Militar d'Emergències, de forma
permanent, a Menorca (Exp. SG3218MC0016-3)
Unitat Militar d’Emergències (UME) és un cos que forma part de les Forces Armades
espanyoles, creat per acord del Consell de Ministres el 7 d’octubre de 2005. Posteriorment,
mitjançant el Reial decret 416/2006, d’11 d’abril, s’estableix la seva organització i
desplegament. S’implanta com una força militar conjunta de caràcter permanent a les Forces
Armades, amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en qualsevol lloc del territori d’Espanya,
en casos de catàstrofe, greu risc o altres necessitats públiques que requereixin la seva actuació.
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El Reial decret 1097/2011, d’11 de juliol, va aprovar el Protocol d’intervenció de la Unitat
Militar d’Emergències, i estableix que la seva actuació podrà ser ordenada quan es produeixi
alguna de les següents situacions d’emergència amb caràcter greu, amb independència que es
tracti d’una emergència d’interès nacional o no.
-
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Les que tenguin el seu origen en riscos naturals, com a inundacions, terratrèmols,
despreniments de terrenys, grans nevades i altres fenòmens meteorològics adversos de
gran magnitud.
Els incendis forestals.
Les derivades de riscos tecnològics; i, entre aquests, el risc químic, el nuclear, el
radiològic i el biològic.
Les que siguin conseqüència d’atemptats terroristes o d’actes il·lícits i violents, incloenthi aquells contra infraestructures crítiques, instal·lacions perilloses o amb agents
nuclears, biològics, radiològics o químics.
La contaminació del medi ambient.
Qualsevol altra que decideixi el president del Govern, en nom del rei.

Els professionals que formen la Unitat Militar d’Emergències compten amb una preparació
específica, que radica principalment en una formació sanitària i d’actuació davant les
emergències. També són instruïts per desenvolupar accions contra incendis forestals,
inundacions, grans nevades, ensulsiades i riscos tecnològics.
Des de la seva fundació, la UME ha actuat en 422 ocasions, tretze de les quals en situacions
greus registrades a Balears. La seva ràpida i eficaç intervenció redueix els danys en situacions
límit i ajuda a salvar vides.
Resulta fonamental la col·laboració i coordinació entre els Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat per afrontar, gestionar i solucionar emergències, i adquireix enorme importància poder
comptar amb la participació de la Unitat Militar d’Emergències, per la seva preparació i
experiència. La rapidesa en la resposta resulta fonamental en aquestes situacions de risc i tensió,
que afecten al conjunt de la població. Cal destacar que a Canàries s’ubiquen actualment dos
destacaments permanents de la UME, un a Gran Canària i un altre, a Tenerife, que garanteixen
aquesta immediatesa d’acció.
Les illes Balears, l’altre arxipèlag d’Espanya, no disposen avui d’un destacament permanent de
la UME, i, encara que la distància amb la península no és la mateixa que la de l’arxipèlag
atlàntic, el fet geogràfic de la insularitat representa una dificultat afegida per als integrants
d’aquesta Unitat Militar a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produït el sinistre o emergència que
requereix la seva intervenció.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents PROPOSTES
d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Maó reconeix la preparació i experiència de la Unitat Militar
d’Emergències i valora la importància de comptar amb un destacament permanent a Menorca,
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per facilitar la seva intervenció i reduir el temps de reacció en casos de risc greu per a la
població.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa
perquè la Unitat Militar d’Emergències s’ubiqui a Menorca amb les infraestructures, mitjans i
recursos necessaris per garantir el seu desplegament i la seva actuació de forma ràpida i eficaç.
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3. Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la
creació i la posada en marxa d’un destacament de la UME de forma permanent a Menorca, per
comptar amb la seva participació en la gestió d’emergències.
4. Proposar la instal·lació d’aquest destacament permanent a la base militar de Sant Isidre, que ja
acull personal i material de juny a setembre.
El regidor Sr. Gornés (PP) explica i defensa la proposta presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular; aquesta explicació i defensa, iniciada a les 20 h, 31 m i 54 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5514s
Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del tinent d’Alcaldia Sr. Pons (PSOE), iniciada a les 20 h, 38 m i 4 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=5884s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 40 m i 42 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6042s
La intervenció del regidor Sr. Gornés (PP), iniciada a les 20 h, 41 m i 14 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6074s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 43 m i 49 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6229s
Posada la proposta a votació, resulta aprovada, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 14 (8 PP i 6 PSOE)
ABSTENCIONS: 5 (Ara Maó)
7. Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer
Espanyol per sol·licitar la protecció de la mar Mediterrània davant els projectes de
prospecció i sondeig (Exp. SG3218MC0017)
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Prèvia presentació d’esmena per part del regidor Sr. Mateu Aínsa (PP), consistent en modificar
el punt quart de la proposta d’acord de la proposta, de manera que
on diu:
“Instar el Govern de l’Estat a actuar amb transparència, posant l’expedient a disposició a la seu
electrònica, demanant que es reconegui a l’Ajuntament de Maó com entitat interessada i se’ns
comuniquin totes les incidències que es produeixin d’ara endavant i, sobretot, la informació
referent als projectes que s’hi vulguin dur a terme a la mar Mediterrània”,
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digui:
“Instar al Govern de l’Estat a actuar amb transparència, posant l’expedient a disposició a la seu
electrònica, demanant que es reconegui a l’Ajuntament de Maó com entitat interessada i se’ns
comuniquin totes les incidències que es produeixin d’ara endavant i, sobretot, la informació
referent als projectes que s’hi vulguin dur a terme en aigües de les illes Balears”;
que va ser aprovada per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació;
el Ple municipal, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació, acorda
aprovar la proposta conjunta presentada pels grups municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer
Espanyol que, amb l’esmena anterior incorporada, resta del tenor literal següent:
“El medi marí que envolta les illes Balears és un espai de gran valor mediambiental que cal
preservar.
L’Ajuntament de Maó ha manifestat en diverses vegades el seu compromís en la protecció del
medi ambient i, en especial, en la preservació de zones de protecció tan sensibles com les zones
marines, de gran riquesa ambiental i biològica. Aquesta corporació, amb el suport de tots els
grups polítics, ha aprovat propostes a Ple de suport a la tasca realitzada per Aliança Mar Blava,
amb l’objectiu de preservar el medi marí. A l’octubre del 2015, aquest Ple, per unanimitat,
refermava el seu compromís en aquest reconeixement i feia una declaració solemne del
Mediterrani lliure de prospeccions.
La ciutadania de les illes Balears s’ha manifestat repetidament en contra dels projectes de
prospeccions d’hidrocarburs que s’han començat a tramitar en diverses ocasions.
De la mateixa manera, les institucions que representen aquesta ciutadania també s’han mobilitzat
en aquest sentit. Tant el Govern de les Illes Balears com els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, que formen part de la plataforma Aliança Mar Blava.
La voluntat de protecció del medi marí de les illes Balears s’ha plasmat també en l’àmbit
legislatiu. El Parlament de les Illes Balears va aprovar, el passat 11 d’abril de 2017, per
unanimitat de tots els grups polítics, la Proposició de llei sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que hi puguin produir l’explotació, la
recerca i l’explotació d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.
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Des del Govern de les Illes Balears també s’ha impulsat la proposta per declarar el Corredor de
Migració de Cetacis com a Zona Especialment Protegida d’Importància per a Mediterrània
(ZEPIM), proposta pendent de l’aprovació definitiva per part del Govern de l’Estat.
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El passat 21 d’abril es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’anunci del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) respecte de la reactivació de la tramitació del projecte
MEDSALT-2 de sondejos acústics, amb la perillosa tècnica de canons d’aire comprimit d’alta
pressió, del qual és promotor l’Institut Nazionale d’Oceanografia i Geofisica Sperimentale
(INOGS) di Trieste (Itàlia), i que afecta l’àrea marina compresa entre les illes d’Eivissa i
Mallorca i el sud-est d’Eivissa i Formentera. S’obre, així, el termini d’informació pública i de
consulta preceptiu per a les administracions públiques afectades i per a les persones interessades.
El projecte MedSalt-2 té un gran impacte mediambiental, ja que comporta la utilització de
canons d’aire comprimit, una tècnica molt impactant per als éssers vius, per l’enorme nivell de
contaminació acústica submarina que genera i que, com s’ha demostrat científicament, produiria
efectes molt negatius per a la fauna marina, incloent-hi catxalots, dofins i altres cetacis,
tortugues, aus, invertebrats, així com espècies de peixos d’interès comercial.
Tot i que en el citat anunci del BOE només es fa referència al caràcter científic del projecte
MedSalt-2, han saltat diferents alarmes per part de diverses entitats, i la més recent per part
d’Aliança Mar Blava, que afirma que disposa de proves que acrediten l’interès expressat per part
de diverses companyies petrolieres en aquest projecte, per les possibilitats que pot obrir per a
l’explotació d’hidrocarburs en aquesta zona, en el futur, a causa del fet que les formacions
geològiques salines que es pretenen estudiar poden dipositar importants bosses de petroli i gas.
Davant aquesta situació, i tenint en compte que les illes Balears han iniciat el camí cap a una
transició energètica que té les energies renovables com a font principal. Que s’estan duent a
terme diverses iniciatives que tenen com a denominador comú l’avanç cap a la sostenibilitat i
l’autosuficiència energètica, basada en l’ús d’energies renovables i en el marc dels objectius que
es marquen a l’Acord de París sobre Canvi Climàtic.
Per tot açò, proposam al Ple els següents acords:
1. Instar el Govern de l’Estat a paralitzar, de forma immediata, la tramitació del projecte
MEDSALT-2.
2. Sol·licitar a la Mesa del Congrés que permeti la tramitació i l’aprovació de la Proposició
de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que pugui produir l’exploració, recerca i explotació d’hidrocarburs i altres substàncies
minerals.
3. Instar el Govern de l’Estat perquè, mentre s’elabora i aprova la Llei anteriorment
esmentada, posi en marxa una moratòria d’efectes immediats a la presentació de nous
projectes de sondejos acústics amb canons d’aire comprimit i de prospeccions
d’hidrocarburs.
4. Instar el Govern de l’Estat a actuar amb transparència, posant l’expedient a disposició a
la seu electrònica, demanant que es reconegui l’Ajuntament de Maó com a entitat
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interessada i se’ns comuniquin totes les incidències que es produeixin d’ara endavant i,
sobretot, la informació referent als projectes que es vulguin dur a terme en aigües de les
illes Balears.”
La regidora Sra. López (PSOE) explica i defensa la proposta conjunta presentada pels grups
municipals Ara Maó i Partit Socialista Obrer Espanyol; aquesta explicació i defensa, iniciada a
les 20 h, 44 m i 57 s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6297s
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Durant el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. alcaldessa, es van produir les següents:
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 51 m i 39 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6699s
La intervenció de la regidora Sra. López (PSOE), iniciada a les 20 h, 56 m i 21 s, es pot consultar
a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=6981s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 57 m i 6 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7026s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 57 m i 11 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7031s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 57 m i 14 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7034s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 57 m i 18 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7038s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 57 m i 21 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7041s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 57 m i 24 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7044s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 20 h, 57 m i 51 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7071s
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Posada l’esmena a votació, resulta aprovada, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 21
de la corporació.
Posada la proposta a votació amb l’esmena anterior incorporada, resulta aprovada, per
unanimitat dels 19 membres presents, dels 21 de la corporació.
8. Precs i preguntes
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Prec que presenta per la via d’urgència el Grup Municipal del Partit Popular relatiu a la
no poda d’arbres a l’avinguda Menorca (Exp. SG3218RU0002)
Hemos recibido diferentes quejas de vecinos de la zona de avenida Menorca sobre la no poda de
los árboles, que en esta época suelen dejar caer gran cantidad de polen.
Este era uno de los principales motivos por los que durante el mandato anterior se realizaba una
poda anual en invierno, añadiendo un repaso justo antes de la llegada de la primavera.
Sabemos que los criterios de poda del actual equipo de gobierno son otros y que,
desgraciadamente, no siempre prevalece el criterio deseado por los vecinos. También sabemos,
desde hace años, que el criterio histórico de siembra de árboles en nuestra ciudad no ha sido
acertado y, durante el mandato anterior, se intentaron substituir algunas especies, tal como hacen
ustedes ahora.
Coincidiendo con que se debe conciliar la voluntad de los vecinos con la protección de las
diferentes especies de árboles que tenemos en Mahón, parece este un caso en el que, para evitar
suciedad, y, lo más importante, las muy extendidas alergias de primavera, algo diferente a lo
realizado los últimos dos años debería hacerse.
Es por esta razón que solicitamos a la Sra. alcaldesa que, con la mayor rapidez posible, se actúe
de la forma que consideren oportuna en los árboles de la zona de av. Menorca y en espacios
similares de nuestra ciudad, para intentar evitar el aumento de posibles alergias.
De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP) explica el prec presentat pel
Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 20 h, 59 m i 51 s, es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7191s
La intervenció del regidor Sr. Lora (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 1 m i 20 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7280s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 20 h, 2 m i 37 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7357s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 3 m i 52 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7432s
La intervenció del regidor Sr. Lora (Ara Maó), iniciada a les 21 h, 4 m i 2 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7442s
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Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l’accés a l’entorn de
Favàritx en bus (Exp. SG3218PR0006)
Hace pocos días hemos podido comprobar el afán que tiene el Consell Insular, con el beneplácito
del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, para prohibir el libre acceso a determinadas
zonas.
Efectivamente, hemos sido informados por la prensa, algo que no es nuevo, ya que desde el
equipo de gobierno se nos informa normalmente tarde y mal, de que sólo se podrá acceder al
entorno de Favàritx en autobús.
Si bien es cierto que, en plena temporada turística, se producían situaciones muy mejorables en
cuanto al tráfico para acceder a esa zona, no es menos cierto que lo mínimo exigible a las
administraciones es buscar soluciones. Durante el pasado mandato, eso es lo que se hizo: buscar
soluciones alternativas sin buscar simplemente la prohibición.
Efectivamente, es el entorno de Favàritx un espacio protegido que debemos cuidar entre todos,
para poder disfrutarlo y presumir de ello ante de nuestros visitantes. No parece que las
soluciones anunciadas, ni las decisiones tomadas, sean las más aconsejables para ello. La
prohibición no debería ser una solución.
El resumen es que, como ciudadano de Mahón, como menorquín o como visitante, tendré que
ceñirme a un determinado horario para acceder a este maravilloso entorno. Es tan simple como
no poder decidir ir a visitar el faro o ir a bañarme a una de las magníficas playas de la zona,
eligiendo el horario que más me convenga o el que me permita mi trabajo.
No nos parece de recibo que la culpa la tenga, según ustedes, el nuevo plan que ha de regular el
parque natural. Y sí deberían de exigírseles soluciones alternativas al simple uso del autobús.
Es por todo ello que preguntamos a la Sra. alcaldesa:
1. ¿Cuál ha sido la posición del equipo de gobierno municipal ante la decisión del Consell
Insular?
2. ¿Qué alternativas se han estudiado para poder acceder a la zona, aparte de la del autobús?
3. ¿Quién ha sido la persona encargada de negociar y/o exigir las mejores condiciones al
Consell Insular, por parte municipal?
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De conformitat amb l’article 94 del ROM, el regidor Sr. Aínsa (PP) explica la pregunta
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular; aquesta explicació iniciada a les 21 h, 4 m i 44
s, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7484s
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La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 8 m i 47 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=7727s
La intervenció del regidor Sr. Aínsa (PP), iniciada a les 21 h, 13 m i 28 s, es pot consultar a
l’enllaç següent:
https://vimeo.com/272924103#t=8008s
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 14 m i 3 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=8043s
La Sra. secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’ha contestat per escrit la
següent pregunta, formulada per escrit pel Grup Municipal del Partit Popular, amb sol·licitud de
contestació escrita, conforme a l’article 95.4 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, i que a continuació es detalla:
1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 02-02-2018,
registre d’entrada 1586, relativa a “ROTONDA VIVES LLULL/CAMÍ DE SES
VINYES” (Exp. SG3218PR0001-1) (E02272018000001), que s’ha contestat per
escrit, amb registre de sortida número 3808, de data 27-04-2018.
La intervenció de la Sra. alcaldessa, iniciada a les 21 h, 14 m i 41 s, es pot consultar a l’enllaç
següent:
https://vimeo.com/272924103#t=8081s
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.14 hores del dia 24-05-2018,
de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat, mitjançant certificat digital, per
l’alcaldessa, Sra. Conxa Juanola Pons, i per la Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària interina de
l’Ajuntament de Maó, i es troba allotjat, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=1ECvy4U1ChRqggT4YV2IpPSNylCaECuDP
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la plataforma
Vimeo.
L’acta està signada electrònicament per mí, la secretària interina, que la certific, i per la Sra.
alcaldessa, que hi dóna el vistiplau.
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