ACTA DEL PLE MUNICIPAL
Sessió Ordinària del dia 25/03/2021
A Maó, quan són les 19:00 hores del dia 25/03/2021, es reuneixen de forma Telemàtica, prèvia
citació i per a realitzar la sessió Ordinària a la qual fan referència, l’article 97 del ROM i l’article
78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i regim jurídic de les entitats locals, els següents regidors i regidores:
President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocals:
Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Sra. Carme Seguí Puntas, Regidora
Sr. Enric Mas Martínez, Regidor
Sra. Conxa Juanola Pons, Tinenta d'Alcaldia
Sr. Antoni Carrillos Cantó, Tinent d'Alcaldia d’Educació i Joventut
Sra. Catalina Ferrer Florit, Regidora
Sr. Manuel Lora Buzón, Regidor
Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Sra. Águeda Reynés Calvache, Regidora
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll, Regidor
Sra. Ana Lía Noval García, Regidora
Sra. Beatriz Estopiñán González, Regidora
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus, Regidor
Sr. David Domínguez Pérez, Regidor
Sr. Basilio Ferrer Florit, Regidor
Sra. Margarita Pons Sintes, Regidora
Sra. María Pons Roselló, Regidora
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia i/o sobrevinguts:
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ORDRE DEL DIA:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Acta de la sessió 25 de febrer del 2021
2 Declaració activitat d'especial interès Orfeón Mahonés i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2021-000054
3 Declaració activitat d'especial interès Sínia La Plana CB i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2020-000629
4 Declaració activitat d'especial interès titulars aparcament camí den Barrotes i bonificació IBI 2021
immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000049
5 Declaració especial interès Centre Esportiu es Jardins i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2021-000077
6 Declaració activitat d'especial interès Mercado del Claustro SL i bonificació IBI 2021 immoble on
es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000100
7 Modificació ordenança fiscal n. 25 reguladora del Preu Públic per a la prestació dels serveis
d'Escoletes infrantils de 0 a 3 anys. Exp. E0321.2021.000001
8 Confirmat adhesió al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa
de Menorca. Exp. E0218-2021-000001
II.- CONTROL DE GOVERN
9 Moció que presenten els grups municipals PSOE, Ara Maó, PP i Ciudadanos per donar suport al
dia mundial de les lipodistròfies. Exp. E0225-2021-000009 (SG3221MC0009-2)
10 Moció que presenten el grup municipal Socialista i el grup municipal Ara Maó en relació al
reconeixement econòmic i laboral al personal de la RGA de Maó amb motiu de l'esforç addicional
realitzat per fer front al brot COVID-19. Exp. E0225-2021-000010 (SG3221MC0010)
11 Moció que presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, el Partit Popular i el grup
Ciudadanos respecte al dia contra el racisme i la xenofòbia. Exp. E0225-2021-000009
(SG3221MC0009-1)
12 Donar compte decrets d'alcaldia mes de febrer
13 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1. Acta de la sessió 25 de febrer del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
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Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 20s) https://vimeo.com/529222925#t=20s

2 Declaració activitat d'especial interès Orfeón Mahonés i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2021-000054
Vista la sol·licitud presentada per Orfeón Mahonés, amb NIF G07046667, registre d'entrada 705 de
data 18/01/2021, en què demana que es bonifiqui l’Impost sobre Béns Immobles 2021, de l’immoble
on desenvolupen la seva activitat.
Atès que es tracta d’una associació sense ànim de lucre que es regeix pels seus estatuts i que consta
inscrita en el Registre d'Associacions de la CAIB.
Comprovat que l’immoble situat al carrer de Gràcia, 153 (ref. cad. 8258216FE0185N0001GA) és
propietat del sol·licitant.
Vista la Memòria justificativa de l’activitat que desenvolupa la entitat i que fonamenta la possible
bonificació junt amb la resta de documentació continguda a l’expedient, emet el següent
Atès el que disposa l’art. 74.2 quater de l’RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, on s’estableix que les Ordenances fiscals podran regular una
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració.
Atès que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles estableix en l’art. 5.7 que
gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal,
perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació
que justifiquen aquesta declaració. .
Aquesta Regidoria de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret
d'Alcaldia del dia 26/09/2019, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Primer. Declarar l’especial interès l’activitat econòmica realitzada per l’Orfeón Mahonés per
complir amb allò establert en l’article 5.7 de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles que estableix la bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles
en els quals es realitzin activitats esportives o de foment de la cultura, l’oci, la protecció del medi
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ambient, o altres d’interès social, per part d’associacions sense ànim de lucre, per a l'exercici 2021.
Segon. Atorgar a l’Orfeón Mahonés la bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’Impost
sobre Béns Immobles 2021 dels immobles en els quals es realitzin activitats esportives o de foment
de la cultura, l’oci, la protecció del medi ambient, o altres d’interès social, per part d’associacions
sense ànim de lucre.
Tercer. Notificar l'acord a l'Orfeón Mahonés.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 37s) https://vimeo.com/529222925#t=37s

3 Declaració activitat d'especial interès Sínia La Plana CB i bonificació IBI 2021 immoble on
es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000629
Vista la sol·licitud presentada per Sínia La Plana CB, amb NIF E07866072, registre d'entrada 16158
de data 17/12/2020, en què demana que es bonifiqui l’Impost sobre Béns Immobles 2021, de
l’immoble que té llogat a l’Ajuntament i està destinat a aparcament públic.
Comprovat que els immobles situats al carrer Camí des Castell, 84 01 baixos A (ref. cad.
8560804FE0186S0001ZD) i al carrer San Fernando, 65 01 Baixos 02, (ref. cad.
8560804FE0186S0004QH) són propietat del membres de la comunitat sol·licitant amb les seves
respectives quotes de participació.
Vist el contracte administratiu E00762020000001 en virtut del qual l’Ajuntament lloga els terrenys
anomenats “Sínia la Plana”, amb indicació de les dues referències cadastrals abans esmentades, per
tal de destinar-los a aparcament públic.
Atès el que disposa l’art. 74.2 quater de l’RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, on s’estableix que les Ordenances fiscals podran regular una
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració.
Atès que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles estableix en l’art. 5.7 que
gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals es
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desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal,
perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació
que justifiquen aquesta declaració. .
Aquesta Regidoria de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret
d'Alcaldia del dia 26/09/2019, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Primer. Declarar l’especial interès l’activitat econòmica realitzada pel Sínia La Plana CB per
complir amb allò establert en l’article 5.7 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles que estableix la bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles
que serveixin d’aparcament municipal gratuït o amb tarifes regulades per ordenança municipal, per
a l'exercici 2021.
Segon. Atorgar a Sínia La Plana CB la bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’Impost
sobre Béns Immobles 2021 dels immobles que serveixin d’aparcament municipal gratuït o amb
tarifes regulades per ordenança municipal.
Tercer. Notificar aquest acte a Sínia La Plana CB.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 37s) https://vimeo.com/529222925#t=37s

4 Declaració activitat d'especial interès titulars aparcament camí den Barrotes i bonificació
IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000049
Vista la sol·licitud presentada en data 18/12/2020 i registre d'entrada 16231, en què es demana que
es bonifiqui l’Impost sobre Béns Immobles 2021 del bé immoble de naturalesa rústica situat a la
parcel·la 6 del polígon 2, llogat a l’Ajuntament per destinar-se a aparcament públic.
Vist el contracte administratiu exp. CM2104X80037, prorrogat en Junta de Govern Local en sessió
de dia 15/02/2021 (exp. E0086-2020-000010), en virtut del qual l’Ajuntament de Maó lloga 3.700
m2 de la parcel·la 6 polígon 2 del cadastre de rústica, amb accés des del camí d’en Barrotes, per tal
de destinar-los a aparcament públic.
Atès el que disposa l’art. 74.2 quater de l’RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, on s’estableix que les Ordenances fiscals podran regular una
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bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin
tal declaració.
Atès que l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles estableix en l’art. 5.7 que
gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals es
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal,
perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació
que justifiquen aquesta declaració.
Aquesta Regidoria de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret
d'Alcaldia del dia 26/09/2019, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Primer. Declarar l’especial interès l’activitat econòmica realitzada pels titulars dels DNI
41463019E, 43008888S, 41401858H i 42958727V per complir amb allò establert en l’article 5.7 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles que estableix la bonificació del 95
per cent de la quota íntegra de l’impost dels immobles que serveixin d’aparcament municipal gratuït
o amb tarifes regulades per ordenança municipal, per a l'exercici 2021.
Segon. Atorgar als titulars dels DNI 41463019E, 43008888S, 41401858H i 42958727V la
bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles 2021 dels
immobles que serveixin d’aparcament municipal gratuït o amb tarifes regulades per ordenança
municipal.
Tercer. Notificar l’acord als titulars dels DNI 41463019E, 43008888S, 41401858H i 42958727V.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 37s) https://vimeo.com/529222925#t=37s

5 Declaració especial interès Centre Esportiu es Jardins i bonificació IBI 2021 immoble on es
desenvolupa. Exp. E0145-2021-000077
En virtut d’ informe de Gestió Tributària de data 29/01/2021 quant a la sol·licitud de bonificació del
95% de la quota íntegra de l’ IBI, exercici 2021, en relació amb l’immoble amb referència cadastral
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7151901FE0175S0001PG, prevista a l’ article L’Article 5.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’ Impost sobre béns immobles ( BOIB número 214, de 26-12-2020) presentada en
data 25 de gener de 2021, amb registre d’ entrada municipal GE/001047/2021, pel Sr. Antonio José
Montaner Fernández, advocat, en representació de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS,
S.L., amb NIF B07868920, i conforme els antecedents de fet i fonaments de dret que hi consten, es
va concloure no declarar d’especial interès o utilitat municipal l’activitat econòmica desenvolupada
per la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 a l’ immoble amb
referència cadastral 7151901FE0175S0001PG per no complir la sol·licitant amb els requisits
establerts a l’Article 5.7.a) de la vigent Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost sobre
Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón, atès que NO es tracta d’ una associació sense
ànim de lucre o entitat similar, sinó que ben al contrari, es tracta d’ una societat mercantil
amb legítim ànim de lucre.
En data 2 de febrer de 2021 es posa a disposició del representant de la mercantil CENTRE
ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a la direcció electrònica habilitada, acceptantse dia 3 de febrer de 2021, Ofici subscrit per la Tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda,
Sra. María José Camps Orfila, de data 02-02-2021, en virtut del qual i en base a l’ Informe de Gestió
Tributària de data 29-01-2021 que alhora s’ adjuntava, es notificava a la referida companyia
mercantil proposta de resolució, atorgant-li conforme l’ Article 136.3 del RGGI, aprovat per RD
1065/2007, un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, en cas de considerar-ho oportú.
En data 15-02-2021 amb registre d’ entrada municipal GE/002420/2021, per part del Sr. Antonio
José Montaner Fernández, advocat, representant de la mercantil CENTRE ESPORTIU ES
JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 presenta escrit d’ al·legacions contra la Proposta de resolució
traslladada mitjançant ofici subscrit per la Tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda de data
02 de febrer de 2021.
Consta informe de gestió tributària de data 22-02-2021
Tenint en compte l’Article 5.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns
immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón ( BOIB número 214, de 26-12-2020) conforme el que
disposa l’ article 21 de la LGT, aquesta aquesta regidoria, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
Primer.-Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en data 15-02-2021 amb registre
d’entrada municipal GE/002420/2021, a l’empar del previst a l’ Article 136.3 del Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
normes comunes dels procediments d’ aplicació de tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007 de
de juliol, per part del Sr. Antonio José Montaner Fernández, advocat, en representació de la
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mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920 contra la Proposta de
resolució traslladada juntament amb l’ Informe de Gestió Tributària de data 29-01-2021, mitjançant
Ofici de la Tinenta d’ Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, de data 02-02-2021, notificada en
data 03-02-2021.
Segon.- No declarar d’ especial interès o utilitat municipal l’ activitat econòmica desenvolupada per
la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L. amb NIF B07868920, a l’ immoble amb
referència cadastral 7151901FE0175S0001PG, per no complir la sol·licitant amb els requisits
establerts a l’ Article 5.7.a) de l’ Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’ Impost sobre Béns
Immobles de l’ Ajuntament de Maó-Mahón (BOIB Nº 214 de 26-12-2020), que delimita aquest
tipus de bonificació segons la seva redacció als “Immobles en els quals es realitzin activitats
esportives o de foment de la cultura, l’ oci, la protecció del medi ambient o altres d’ interès social,
per part d’ associacions sense ànim de lucre. Bonificació del 95%.”, atès que la interessada NO es
tracta d’ una associació sense ànim de lucre, sinó que ben al contrari, es tracta d’ una societat
mercantil amb legítim ànim de lucre.
Tercer.- Denegar la sol·licitud de bonificació del 95% en la quota íntegra de l’ IBI 2021,
corresponent al referit immoble amb referència cadastral 7151901FE0175S0001PG, d’import
19.557,05 Euros, presentada pel Sr. Antonio José Montaner Fernández, advocat, en representació de
la mercantil CENTRE ESPORTIU ES JARDINS, S.L., amb NIF B07868920, en data 25 de gener de
2021, amb registre d’ entrada municipal GE/001047/2021.
Quart.- Notificar a la interessada aquest acord adjuntant l’informe que serveix de motivació de
l’acte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 37s) https://vimeo.com/529222925#t=37s

6 Declaració activitat d'especial interès Mercado del Claustro SL i bonificació IBI 2021
immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000100
1-En data 20 de gener de 2021, amb registre d’ entrada municipal GE/000836/2021, per part de la
Sra. Verónica Mullor Vilanova, administradora única de la societat concessionària Mercado del
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Claustro, S.L., amb NIF B07673916 es sol·licita l’ aplicació de la bonificació de l’ IBI corresponent
a 2021 d’ acord amb l’article 5.7 de l’ ordenança fiscal número 1 aprovada el passat 26 de desembre
de 2020, pel qual “gaudiran d’ una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’ especial
interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques
o de foment de l’ ocupació que justifiquen aquesta declaració.”
2- Mitjançant escrit de Gestió Tributària data 17 de febrer de 2021, l’ Ajuntament de Maó requereix
a la mercantil Mercado del Claustro, S.L., amb NIF B07673916 per tal que dintre d’un termini
màxim de 10 dies a comptar a partir del dia següent al de la seva notificació, aporti la documentació
recollida a l’ article 5.7 de l’ Ordenança fiscal vigent, concretament, Memòria justificativa de
l’activitat que es desenvolupi i que fonamenti la concurrència dels elements que, a judici de la
persona sol·licitant, justifiquin l’ atorgament de la bonificació. Aquest requeriment es va posar a
disposició de la interessada a la seva direcció electrònica habilitada en data 17-02-2021 i fou
acceptat en data 25-02-2021.
3-En data 26 de febrer de 2021, amb registre d’ entrada municipal GE/003343/2021, la companyia
mercantil Mercado del Claustro, S.L., amb NIF B07673916, presenta davant l’ Ajuntament de Maó,
“Memòria justificativa per atorgament de la bonificació de l’ IBI, d’ acord amb el requeriment
rebut”.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Quant a la bonificació sol·licitada:
1-Article 133.3. de la Constitució Espanyola que disposa que “Todo beneficio fiscal que afecte a los
tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley”.
2-Article 8, apartat d) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària que, quant a aquesta
reserva legal, estableix que:
“Se regularán en todo caso por ley: d)-El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de
las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.
3- Article 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004
de 5 de març que disposa que:
“No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
Internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales
establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley.(...)”.
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4- De conformitat amb l’ Article 14 de la Llei 16/2012 de 27 de desembre, per la que s’ adopten
Diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’ impuls de l’
activitat econòmica, amb efectes des de dia 1-01-2013, es modifica el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març i s’ introdueixen dos nous
apartats a l’ Article 74, entre ells el 2 quàter, que resta del següent tenor literal:
“Art. 74. 2 quáter TRLRHL: “Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.”
Això suposa l’ extensió a l’ IBI de la bonificació ja establerta per a l’ ICIO.
5- L’ Article 5 de la vigent Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’ Impost sobre béns immobles
de l’ Ajuntament de Maó, aprovada definitivament la seva modificació en sessió plenària ordinària
de data 22 de desembre de 2020, publicat el seu text refós de forma íntegra en el BOIB número 214
de 26-12-2020, i en vigor des de dia 1 de gener de 2021, regula els beneficis fiscals de concessió
potestativa o de quantia variable, i en el seu apartat 7, i de conformitat amb el que disposa l’ article
74.2 quàter del TRLRHL, estableix que:
Article 5.7-“Gaudiran d’ una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’ impost els béns
immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’ especial
interès o utilitat municipal perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ ocupació que justifiquen aquesta declaració.
La declaració d’ especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la corporació i s’
acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Qui gaudeixi de les bonificacions contingudes en el present apartat quedarà obligat a comunicar
a l’ Ajuntament les variacions que es produeixin i que tinguin transcendència sobre aquesta,
sense perjudici del reintegrament a la hisenda local de l’ import i els interessos de demora que
resultin d’ aplicació.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 31 de gener de l’ exercici en què hagi de tenir
efectes la bonificació que, en tot cas, s’ atorgarà amb referència a la situació a dia 1 de gener de
cada exercici.
A la sol·licitud s’hi haurà d’ adjuntar la documentació que s’ indica específicament per a cada
cas, a més de la següent:
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a)-Indicació de la referència cadastral de l’ immoble.
b)-Memòria justificativa de l’ activitat que es desenvolupi i que fonamenti la concurrència dels
elements que, a judici de la persona sol·licitant, justifiquin l’ atorgament de la bonificació.
c)-Contracte de lloguer, conveni o títol que acrediti la legítima possessió de l’ immoble en el cas
que la persona titular d’ aquest i la de l’ activitat siguin diferents.
Aquesta bonificació es podrà atorgar en les quanties que s’ indiquen per a cada cas, quan es
tracti d’ immobles que reuneixin alguna de les següents característiques:
a)- Immobles en els quals es realitzin activitats esportives o de foment de la cultura, l’ oci, la
protecció del medi ambient o altres d’ interès social, per part d’ associacions sense ànim de lucre.
Bonificació del 95%.
b)- Immobles que serveixin d’ aparcament municipal gratuït o amb tarifes regulades per ordenança
municipal. Bonificació del 95%.
c)-Habitatges destinats a l’ activitat de lloguer social amb contracte o acord d’ adjudicació vigents
a la data de meritació de l’ impost, gestionades per entitats o empreses de titularitat pública.
Bonificació del 95%.
En aquest cas, a part de la documentació que s’ha d’ aportar amb caràcter general, s’ haurà d’
adjuntar còpia del contracte de lloguer social o acord d’ adjudicació vigent.
d)-Immobles en els quals s’ exerceixin activitats econòmiques i en què la persona titular del qual
sigui una persona que, procedent de l’ atur, hagi emprès una activitat empresarial per compte propi.
La citada bonificació s’ aplicarà durant el termini de 2 anys a partir de la seva concessió, el 60 per
cent, el primer any, i el 40 per cent, el segon.
En aquest cas, a part de la documentació que s’ha d’ aportar amb caràcter general, s’ haurà d’
adjuntar la següent:
-Acreditació de la seva anterior condició de persona desocupada.
-Declaració d’ alta presentada davant l’ Agència Estatal d’ Administració Tributària en l’ exercici
d’ activitats econòmiques ( model 036).
-Acreditació, per qualsevol mitjà de prova admès en dret, de la seva afectació a la citada activitat
econòmica (entre aquests, llicència d’ instal·lació o obertura, declaració responsable, en cas de no
requerir aquella, o indicació de l’ expedient administratiu en el qual aquestes es van tramitar;
declaració com a local afecte a l’ activitat en l’ Impost sobre activitats econòmiques, etc.)”.
e)-Immoble inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb qualificació M9/4, per l’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies culturals i
historicoartístiques. Bonificació del 95%”.
SEGON.-Quant al procediment per a l’ atorgament de bonificacions:
1-L’Article 12.1 del TRLRHL estableix que: “La gestión, liquidación, inspección y recaudación de
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los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo”.
2-L’ Article 77.1 del TRLRHL preveu que: “La liquidación y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria del impuesto, serán competencia exclusiva de los
ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones
para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este
apartado”.
3-L’Article 117.1.c) de la LGT disposa que “La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las
funciones administrativas dirigidas a: c)- El reconocimiento y comprobación de la procedencia de
los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento”.
4-L’Article 123 de la LGT enumera els següents procediments de gestió tributària:
“1- Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:
a)-El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de
datos.
b)- El procedimiento iniciado mediante declaración.
c)-El procedimiento de verificación de datos.
d)-El procedimiento de comprobación de valores.
e)-El procedimiento de comprobación limitada
2-Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de gestión tributaria a los que serán
de aplicación, en todo caso, las normas establecidas en el capítulo II de este título”.
5-En virtut de l’ habilitació legal prevista a l’ Art. 123.2 de la LGT, abans transcrit, el Reglament
General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de
les normes comunes dels procediments d’ aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007,
de 27 de juliol, regula en els seus articles 136 i 137 el procediment per al reconeixement de
beneficis fiscals de carácter rogat.
L’ Article 136 del RD 1065/2007 de 27 de juliol RGAT, regula el procediment per al reconeixement
per l’ Administració tributària de beneficis fiscals de caràcter rogat, establint que:
“1-El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales se iniciará a instancia del
obligado tributario mediante solicitud dirigida al órgano competente para su concesión y se
acompañará de los documentos y justificantes exigibles y de los que el obligado tributario considere
convenientes.
12

2- La comprobación de los requisitos para la concesión de un beneficio fiscal se realizará de
acuerdo con los datos y documentos que se exijan en la normativa reguladora del beneficio fiscal y
los datos que declaren o suministren terceras personas o que pueda obtener la Administración
tributaria mediante requerimiento al propio obligado y a terceros.
3-Con carácter previo a la notificación de la resolución se deberá notificar al obligado tributario la
propuesta de resolución cuando vaya a ser denegatoria para que, en un plazo de 10 días contados a
partir del día siguiente al de la notificación de dicha propuesta, alegue lo que convenga a su
derecho.
4-El procedimiento para el reconocimiento de beneficios fiscales terminará por resolución en la que
se reconozca o se deniegue la aplicación del beneficio fiscal.
El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será el que establezca la normativa
reguladora del beneficio fiscal y, en su defecto, será de seis meses. Transcurrido el plazo para
resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse
desestimada, salvo que la normativa aplicable establezca otra cosa”.
Tal i com s’ ha indicat anteriorment i conforme l’ Art. 5.7 de l’ Ordenança fiscal número 1
reguladora de l’IBI, quant a la bonificació sol·licitada, correspondrà al Ple Municipal pronunciar-se,
amb el vot favorable de la majoria simple.
TERCER.- Quant a la comprovació dels requisits per a la concessió de la bonificació del 95%
en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles de 2021 a l’ empar del que disposa l’
article 5.7.e) de l’ Ordenança fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles de l’
Ajuntament de Maó ( BOIB número 214 de 26-12-2020):
Com s’ ha indicat, l’ article 5.7.e) de la vigent Ordenança fiscal reguladora de l’ Impost sobre Béns
immobles de l’ Ajuntament de Maó (BOIB núm. 214 de 26-12-2020), exigeix:
1)- Que la sol·licitud de bonificació es presenti fins dia 31 de gener de l’ exercici en què hagi de
tenir efectes la bonificació, que, en tot cas s’ atorgarà amb referència a la situació a dia 1 de gener
de cada exercici.
2)- Que a la sol·licitud de bonificació s’ adjunti la documentació que s’ indica específicament per a
cada cas, a més de la següent:
a. Indicació de la referència cadastral de l’ immoble.
b. Memòria justificativa de l’ activitat que es desenvolupi i que fonamenti la concurrència
dels elements que, a judici de la persona sol·licitant, justifiquin l’ atorgament de la
bonificació.
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c. Contracte de lloguer, conveni o títol que acrediti la legítima possessió de l’ immoble en el
cas que la persona titular d’ aquest i de l’activitat siguin diferents.
3)-Que aquesta bonificació del 95% de la quota íntegra de l’ Impost sobre béns immobles,
establerta a l’ empar del previst a l’ Art. 74. 2 quàter del RDL 2/2004, en els quals es desenvolupin
activitats econòmiques que siguin declarades d’ especial interès o utilitat municipal perquè hi
concorren circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment de l’ ocupació que
justifiquin tal declaració, podrà atorgar-se en les quanties que s’ indiquen per a cada cas, quan es
tracti d’ immobles que reuneixin alguna de les següents característiques:
e)-Immoble inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb qualificació
M-9/4, per l’ especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies
culturals i històricoartístiques. Bonificació del 95%.
Així doncs, la sol·licitud de bonificació del 95% en la quota íntegra de l’ IBI corresponent a l’
exercici 2021, es presenta per part de Mercado del Claustro, S.L., amb NIF B07673916 en data 20
de gener de 2021, amb registre d’ entrada municipal GE/000836/2021, abans de dia 31 de gener de
2.021.
A la referida sol·licitud de bonificació d’ IBI 2021 presentada per part del Mercado del Claustro,
S.L. només s’ acompanya “Memòria justificativa de l’ activitat que es desenvolupa i que, fonamenta
la concurrència dels elements que, a judici de la sol·licitant, justifiquen l’ atorgament de la
bonificació”.
Revisada la memòria justificativa aportada, es constata que en l’ immoble, l’ IBI del qual es
sol·licita sigui bonificat per la mercantil Mercado del Claustro, S.L. amb NIF B07673916 arran de
la seva explotació del Mercat del Claustre com a concessionària i en els termes dels documents
concessionals aprovats i als que més avall es fa referència en el present informe, es duen a terme
unes activitats econòmiques consistents en un tradicional mercat alimentari, a més d’ allotjar
diferents botigues, cafeteries, negocis de productes típics menorquins, carnisseria...; i que l’
immoble on es desenvolupen aquestes activitats econòmiques es tracta d’ un immoble catalogat de
valor historicoartístic i cultural.
A més, en aquesta memòria, la interessada fa constar que en el desenvolupament d’ aquestes
activitats econòmiques hi concorren circumstàncies socials (comerç de proximitat i del producte
local, foment de la convivència i dinamització comercial del centre històric), culturals (activitats
musicals o teatrals al pati, però també divulgatives com ara tallers de cuina o xerrades sobre el
producte local), historicoartístiques ( per desenvolupar-se en un edifici històric, emblemàtic i
catalogat) i de foment de l’ ocupació, per tal que el Ple Municipal pugui declarar-les d’ especial
interès o utilitat municipal.
Per altra banda, no s’ indica per part de la sol·licitant, la referència cadastral de l’ immoble l’ IBI
del qual pretén que sigui bonificat; no s’ adjunta, contracte de lloguer, conveni o títol que acrediti la
legítima possessió de l’ immoble en el cas que la persona titular d’ aquest i de l’activitat siguin
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diferents; ni tampoc fa constar el fet que l’ immoble on es desenvolupen les activitats econòmiques
sigui un immoble inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb la qualificació
M-9/4.
Tot i així, i malgrat l’ article 105 de la Llei General Tributària estableix que “En los procedimientos
de aplicación de tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del
mismo”, l’ Article 28.2 de la Llei 39/2015 d’ 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, encara que d’ aplicació supletòria a l’ àmbit tributari conforme la
seva Disposició Addicional Primera, disposa que “Los interesados tienen derecho a no aportar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados
por cualquier otra Administración”.
En conseqüència des de Gestió Tributària s’ ha comprovat el següent:
1- Que les activitats econòmiques desenvolupades arran de l’ explotació del Mercat del
Claustre per Mercado del Claustro, S.L. amb NIF B07673916, es duen a terme en l’ immoble
ubicat a la Plaça del Carme número 10 01 Baixos 01, amb referència cadastral
8363214FE0186S0001XD, i així es deixa constància en el present expedient de sol·licitud de
bonificació d’ IBI . Per tant, s’ ha d’ entendre que la bonificació d’ IBI corresponent a l’
exercici 2021 sol·licitada fa referència a aquest immoble.
2- En el present cas la persona titular de l’ immoble i de l’ activitat són diferents. L’ immoble
amb referència cadastral 8363214FE0186S0001XD és propietat de l’ Ajuntament de Maó i
així consta a l’ inventari municipal, Epígraf 8- Béns o drets revertibles, Epígraf 1, Codi
000007 Claustre del Carme, Codi 007000 Claustre del Carme, on figura inscrita en relació al
mateix la concessió per 75 anys de l’ ús privatiu del mercat del claustre i subsol de la plaça
Miranda per a aparcament, adjudicada a Mercado del Claustro, S.A. en data 9 de febrer de
1.995, extrem que s’ incorpora a l’ expedient.
Per altra banda, quant al fet de no adjuntar, tal i com exigeix l’Ordenança fiscal reguladora
de l’ IBI, contracte de lloguer, conveni o títol que acrediti la legítima possessió de l’
immoble en el cas que la persona titular d’ aquest i de l’activitat siguin diferents, val a dir
que es troba en poder de l’ Ajuntament de Maó tant el document de formalització de la
Concessió dels Serveis del Mercat de proveïments municipal, i les cessions d’ ús privatiu del
Mercat del Claustre i del subsol de la Plaça Miranda per a un aparcament subterrani,
adjudicada a Mercado del Claustro, S.A. en virtut d’acord de Ple Municipal de data 9 de
febrer de 1.995, com acord de modificació de la concessió del servei de proveïments i cessió
d’ ús privatiu en el Mercat del Claustre del Carme ( Exp. E0085.2020.0003), adoptat pel Ple
de l’ Ajuntament de Maó, en sessió ordinària, celebrada el dia 22 de desembre de 2020.
Aquests documents s’ incorporen alhora a l’ expedient i en ells es detallen les activitats
econòmiques a desenvolupar a l’ esmentat immoble i que concorden amb les indicades per la
interessada a la memòria justificativa.
Per tant, de conformitat amb el que disposen els Articles 61 i 63 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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Locals, la societat Mercado del Claustro, S.L. (abans S.A.) amb NIF B07673916, com a
concessionària, és subjecte passiu de l’ Impost sobre béns immobles quant al referit immoble
amb referència cadastral 8363214FE0186S0001XD.
3- Que efectivament l’ immoble amb referència cadastral 8363214FE0186S0001XD sobre el
qual la mercantil Mercado del Claustro, S.L., amb NIF B07673916, té un dret de concessió,
es troba inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’ Ajuntament de
Maó amb la qualificació M-9/4, segons fitxa que s’ incorpora a l’ expedient.
Per tant, es considera que es compleixen tots els requisits exigits a l’ article 5.7.e) de l’ Ordenança
municipal número 1 reguladora de l’ Impost sobre Béns Immobles de l’ Ajuntament de Maó ( BOIB
número 214 de 26-12-2020), per tal que el Ple Municipal pugui declarar d’ especial interès o utilitat
municipal les activitats econòmiques desenvolupades en l’ immoble ubicat a la Plaça del Carme
número 10 01 Baixos 01, amb referència cadastral 8363214FE0186S0001XD i pugui atorgar una
bonificació del 95% en la quota íntegra de l’ IBI corresponent a l’ exercici 2021 que grava el valor
cadastral d’ aquest immoble , el subjecte passiu del qual, en aquest cas, i com a concessionària, és la
mercantil Mercado del Claustro, S.L. amb NIF B07673916.
QUART.- Quant a què la discrecionalitat municipal en relació a la bonificació potestativa
discutida només existeix per al seu establiment, regulació i quantificació en la corresponent
Ordenança, però una volta regulada la bonificació en l’ esmentada norma municipal, l’
aplicació de la mateixa al cas concret per l’ Ajuntament no suposa l’ exercici de potestat
discrecional, sinó reglada.
Tal i com disposa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de 20 de juny de
2019, realitzant una recopilació de sentències d’ altres Tribunals Superiors de Justícia:
“La discrecionalidad, sin embargo, solo existe cuando del establecimiento, regulación y
cuantificación a través de la Ordenanza reguladora del Impuesto se trata, pero una vez regulada la
bonificación a través de Ordenanza, la aplicación de la misma al caso concreto por el Ayuntamiento
no supone el ejercicio de una potestad discrecional de ninguna clase. Antes al contrario, nos
encontramos ante una potestad de tipo o carácter reglado de modo que, en las antedichas
circunstancias – esto es, una vez el Ayuntamiento ha reconocido y regulado la bonificación en la
correspondiente Ordenanza reguladora del Impuesto – la declaración de interés o utilidad municipal
si se dan los requisitos o presupuestos previstos en la Ordenanza, con la consecuente aplicación de
la bonificación, resulta obligada para el Ayuntamiento, agotándose la discrecionalidad municipal
con la regulación normativa de la bonificación.”
En conseqüència i conforme als antecedents de fet i fonaments de dret abans detallats, Aquesta
aquesta Regidoria de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que m'atorga el Decret
d'Alcaldia del dia 26 de setembre de 2019, proposa al Ple l'adopció del següent:
ACORD:
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Primer.-Procedeix declarar d’ especial interès o utilitat municipal les activitats econòmiques
desenvolupades en l’ immoble ubicat a la Plaça del Carme número 10 01 Baixos 01, amb referència
cadastral 8363214FE0186S0001XD perquè hi concorren circumstàncies socials (comerç de
proximitat i del producte local, foment de la convivència i dinamització comercial del centre
històric) i historicoartístiques i culturals ( desenvolupament d’ aquestes activitats econòmiques en
un immoble inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb qualificació M-9/4);
sense perjudici de reconèixer alhora que aquestes activitats econòmiques contribueixen al foment de
l’ ocupació.
Segon. Conseqüentment, de conformitat amb el que disposa l’ article 5.7. e) de l’ Ordenança fiscal
número 1 reguladora de l’ Impost sobre Béns immobles de l’ Ajuntament de Maó (BOIB número
214 de 26-12-2020) procedeix atorgar una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’ Impost
sobre Béns Immobles de 2021 corresponent a l’ immoble ubicat a la Plaça del Carme número 10 01
Baixos, 01, amb referència cadastral 8363214FE0186S0001XD, el subjecte passiu del qual, i, com a
concessionària, és la mercantil Mercado del Claustro, S.L. amb NIF B07673916.
Tercer. Notificar a Mercado del Claustro, S.L., amb NIF B07673916, l'adopció del present acord
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.
Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 00m i 37s) https://vimeo.com/529222925#t=37s

7 Modificació ordenança fiscal n. 25 reguladora del Preu Públic per a la prestació dels serveis
d'Escoletes infrantils de 0 a 3 anys. Exp. E0321.2021.000001
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vista la Memòria de la Tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, els informes tècnics, de la
Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció del següent:
Aquesta tinenta d’Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la Llei, proposa al Ple l'adopció del
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de l’Ordenança
fiscal que a continuació es relaciona, així com el seu text refós:
Ø Ordenança núm. 25 reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’escoles infantils
de 0 a 3 anys
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis digital de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat
restarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu en matèria de modificació d’Ordenança fiscal per a l’exercici de 2021,
així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 05m i 35s) https://vimeo.com/529222925#t=335s

8 Confirmat adhesió al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de
l'Illa de Menorca. Exp. E0218-2021-000001
Per part del Consell Insular de Menorca i les Corporacions Locals de l'illa de Maó, Alaior, Es
Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell, es va acordar l’any 2005, la creació del
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca; al qual es
van adherir posteriorment les Corporacions locals de Ferreries i Ciutadella de Menorca.
Els Estatuts d’aquesta entitat es van publicar al BOIB núm. 78, de 21 de maig de 2005, modificats
amb posterioritat i publicats en data 31.10.2015 (BOIB núm.159);
En data 17.06.2005, es firma Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les
Corporacions Locals de l'illa de Maó, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell,
per a la creació del Consorci.
En data 21.05.2005, es va publicar en el BOIB núm. 78 l’aprovació definitiva dels Estatuts del
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca.
Modificats amb posterioritat i publicats en data 31.10.2015 (BOIB núm. 159).
En data 17.06.2005, la Junta de Govern del Consorci es va reunir en la sessió constituent d’acord
amb la Disposició final primera dels seus Estatuts.
En data 6.08.2020 (r.e. núm. 552), l’Ajuntament des Migjorn Gran notifica l’acord setzè del Ple
municipal, en sessió ordinària de data 30.07.2020.
En data 9.09.2020, els Serveis jurídics del Consorci emeten informe previ sobre l'adequació a la
legalitat de la separació de l'Ajuntament des Migjorn Gran del Consorci.
En data 14.09.2020 (r.s. núm. 1168), es requereix a l’Ajuntament des Migjorn Gran que acrediti la
realització del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes de l’acord (article 47.2 LMRLIB) i
l’acord definitiu una vegada s’hagi donat compliment al tràmit d’informació pública.
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En data 17.09.2020, es publica en el BOIB núm. 161 el tràmit d’exposició pública de l’expedient de
pèrdua de la condició d'associat de l'Ajuntament des Migjorn Gran en el Consorci.
En data 27.11.2020 (r.e. núm. 1032), l’Ajuntament des Migjorn Gran remet notificació de l’acord
del Ple municipal, de dia 26.11.2020, que desprès del corresponent tràmit d’exposició pública i
contestació d’al·legacions presentades.
En data 27.11.2020 i registre d’entrada núm. 1032, desprès del tràmit d’exposició pública
corresponent, l’Ajuntament des Migjorn Gran comunica l’acord (definitiu) de separació voluntària
com a membre del Consorci (acord onzè del Ple municipal, en sessió ordinària de data 26.11.2020).
L’article 126.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC) diu que: «L’exercici del dret de separació produeix la dissolució
del consorci, llevat que la resta dels seus membres, de conformitat amb el que preveuen els seus
estatuts, acordin la seva continuïtat i romanguin en el consorci, almenys, dues administracions, o
entitats o organismes públics que estan vinculats amb més d’una Administració o en depenen» (en
el mateix sentit l’article 8.4 dels Estatuts del Consorci);
L'art. 47.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB) estableix que: «els acords dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar-ne o modificar-ne els estatuts, s’han d’adoptar amb
el vot de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Els acords esmentats,
juntament amb els estatuts, s’han de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, com a
tràmit previ a l’aprovació definitiva»;
L’Ajuntament de Maó-Mahón considera convenient la continuïtat i permanència com a membre del
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, per vetllar
pel bon compliment de l’ordenació urbanística i territorial al sòl rústic del seu terme municipal; amb
un criteri unificat per a tot el territori rústic de l’illa.
S’ha emès informe de legalitat emès en data 21.01.2020 pels Serveis Jurídics del Consorci amb el
vist-i-plau de la Secretaria de data 22.01.2021,
S’ha emès informe de secretaria en data 2.03.2021 i d’intervenció en data 12.03.2021
Tenint en compte tot el relacionat anteriorment i en us de les atribucions que li atorga la llei, així
com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019 proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Acordar la continuïtat de l’Ajuntament de Maó-Mahón en el Consorci per a la Protecció
de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i romandre en el citat Consorci.
Segon.- Modificar els membres associats del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística
en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca a través de la Junta de govern del Consorci d'acord amb l'article
6.2. C dels Estatuts.
Tercer.- Exposar al públic durant el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- Traslladar aquest acord al Consorci als efectes d’efectuar l’exposició al públic de forma
conjunta de tots els Ajuntaments.
Transcorregut el termini d’exposició sense al·legacions quedarà aprovat l’acord sense necessitat
d’acord plenari posterior.
Si es produïssin al·legacions en el tràmit d’informació pública de l’expedient, aquestes s’han de
trametre a l’Ajuntament de Maó-Mahón per tal que les puguin resoldre i aprovar.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 13 (7 PSOE, 5 Ara Maó i 1 Cs )
Abstebcions: 8 PP
Tipus de votació: majoria absoluta
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 20m i 07s) https://vimeo.com/529222925#t=1207s

9 Moció que presenten els grups municipals PSOE, Ara Maó, PP i Ciudadanos per donar
suport al dia mundial de les lipodistròfies. Exp. E0225-2021-000009 (SG3221MC0009-2)
Atès que “La Asociación Internacional de familiares y afectados por lipodistrofias” es una entitat
sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública i d’àmbit internacional, creada amb la finalitat de
aconseguir una millor qualitat de vida per a les persones afectades per lipodistròfies, així con per a
les seves famílies.
Atès que des de l’Associació se’ns fa fet arribar una petició de adhesió al dia mundial de les
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lipodistròfies per ser debatuda el proper plenari municipal, així com un manifest
És per açò que presentem, tots els partits que formem la corporació municipal de l’Ajuntament de
Maó la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Reiterar l’adhesió de l’Ajuntament de Maó al dia mundial de les lipodistròfies el proper 31 de
març de 2021.
2. Aprovar el següent MANIFEST DEL DIA MUNDIAL DE LES LIPODISTROFIES:
Les persones amb lipodistròfies, familiars i entitats que treballen en l’àmbit de les Lipodistròfies
sol·liciten:
1. La creació d'Unitats de referència a nivell mundial en l'atenció integral a pacients amb
lipodistròfies.
2. Que les lipodistròfies siguin considerades com a prioritat social i sanitària per les diferents
institucions públiques i privades.
3. L'establiment d'un mapa d'experts / professionals en lipodistròfies a nivell mundial.
4. L'establiment de mesures concretes per a assegurar l'accés a equitat a medicaments d'ús vital per a
les famílies amb Lipodistròfies, en particular la leptina recombinant humana.
5. L'impuls a la recerca en Lipodistròfies a través dels centres, serveis i unitats de referència.
6. Incrementar el reconeixement de la Lipodistròfia mitjançant iniciatives d'educació de la
comunitat mèdica i entre el públic en general, amb l'objectiu de diagnosticar de forma primerenca
aquests pacients.
7. Mesures que garanteixin l'atenció a les persones amb Lipodistròfies que requereixin el seu trasllat
a un altre estat membre.
8. Instar el govern de la nació a invertir fins 3% de el Producte Interior Brut a la investigació
científica sanitària.
9. Generar una acció col·laborativa on conflueixin tots els agents implicats - sector públic, el sector
privat, la ciutadania, el món acadèmic, la indústria i les associacions de pacients – i/a través de la
qual s'afavoreixi el mecenatge mitjançant un sistema d'incentius que faci possible la sostenibilitat i
viabilitat dels projectes de recerca en Malalties Rares a nivell mundial.
10. Donar suport al registre promogut per l'European Consortium of Lipodystrophies, i la xarxa
europea de grups clínics i bàsics així com altres grups que treballen en el camp de les lipodistròfies
a nivell mundial.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 23m i 53s) https://vimeo.com/529222925#t=1433s

10 Moció que presenten el grup municipal Socialista i el grup municipal Ara Maó en relació al
reconeixement econòmic i laboral al personal de la RGA de Maó amb motiu de l'esforç
addicional realitzat per fer front al brot COVID-19. Exp. E0225-2021-000010
(SG3221MC0010)
L’11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la pandèmia derivada
de l’expansió del virus SARS-CoV-2 i la malaltia que provoca, la covid-19.
La pandèmia ha fet evident, de forma objectiva i empírica, que lo públic ha estat i és el suport i
l'estructura que ens aguanta, com a societat, tant a nivell sanitari com social, i és imprescindible la
seva protecció, consolidació i blindatge, per mantenir l'Estat del Benestar.
Clarament, el sistema de salut que tenim a les Illes Balears, conjuntament amb el sistema educatiu i
els serveis socials, són els puntals de l’Estat del Benestar que ha de garantir que la ciutadania pugui
gaudir en condicions d’igualtat i equitat la salut, la seguretat i tenir les mateixes oportunitats.
Durant les setmanes que la major part de la ciutadania va quedar a casa per les limitacions a la
mobilitat imposades amb la declaració de l’estat d’alarma, el personal dels serveis essencials es va
enfrontar, cada un des del seu àmbit, a una malaltia totalment desconeguda i imprevisible, i a les
seves conseqüències, i ho va fer donant exemple a la resta de la població de la seva dedicació i
professionalitat.
Si centrem la mirada en el nostre entorn més proper, en el nostre municipi i en els treballadors i
treballadores municipals, hem de reconèixer i valorar l'esforç que tots i totes van fer i fan per tal de
fer front a la complicada situació sobrevinguda ara fa un any.
El mes de novembre de 2020, emperò, es va declarar un brot per Covid-19 a la RGA municipal. Per
tal de fer-hi front i vèncer-lo, prioritzant la salut dels residents i treballadors, es va haver de fer un
esforç addicional molt important, que va suposar compartimentar la RGA en quatre plantes
estanques, implicant que el personal va veure suspeses vacances i va haver d'assumir torns menys
flexibles, veient alterada de forma considerable la rutina laboral i personal.
Als reconeixements públics que varen suposar l’aplaudiment diari de la ciutadania als sanitaris,
extensiu a la resta de personal essencial durant l’estat d’alarma, s'hi ha afegit, en el cas dels
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treballadors i les treballadores sociosanitàries de les Illes Balear, l'atorgament d'un premi Ramon
Llull.
En el cas concret de Maó, és necessari a més, reconèixer específicament la feina i dedicació del
personal que treballa a la RGA municipal, per combatre el brot Covid-19.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Maó, acorda:
1.- Reconèixer específicament la feina i dedicació del personal que treballa a la RGA municipal, per
combatre el brot Covid-19.
2.- Establir un “plus covid” pel personal que treballa a la RGA municipal que va prestar els seus
serveis durant el brot Covid-19, a tractar en Mesa General de Negociació, que haurà de ser
convocada en el termini màxim d'un mes.
3.- Que en tot cas, el “plus covid” tindrà com a objectiu única i exclusivament reconèixer la feina i
dedicació del personal que treballa a la RGA municipal i que va prestar els seus serveis durant el
brot Covid-19, satisfent-se de forma excepcional en compliment del mencionat objectiu, tenint una
valoració màxima i podent-se concretar en una remuneració extraordinària, formació, bonusdescompte, una combinació d'aquests conceptes, o altres fórmules adients.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 28m i 33s) https://vimeo.com/529222925#t=1713s

11 Moció que presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, el Partit Popular i el grup
Ciudadanos respecte al dia contra el racisme i la xenofòbia. Exp. E0225-2021-000009.
(SG3221MC0009-1)
Un any més, la Corporació Municipal de Maó, recorda que un 21 de març de 1960 la policía racista
de Sudàfrica va abatre a tirs a centenars d'activistes que reivindicaven el final de l'Apartheid, els
seus drets humans i les seves llibertats fonamentals.
En proclamar, el 1966, el 21 de març com el dia contra el racisme i la xenofòbia, l'Assemblea
General de Nacions Unides va instar la comunitat internacional a redoblar els seus esforços per
eliminar qualsevol forma de discriminació racial.
La xenofòbia s'ha convertit en els darrers anys en un dels grans perills per la nostra societat.
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Els moviments xenòfobs han avançat posicions i les seves idees van calant a poc a poc en una part
de la ciutadania. Per açò, les institucions hem de vetllar per adaptar les nostres polítiques al
creixement dels discursos de l'odi, combatent la intolerància i la discriminació en totes les seves
formes.
Sobretot ara que Europa torna a assistir a una nova crisi humanitària. Milers de refugiats tornen a ser
notícia per les calamitats que viuen en fugir d'uns països amb greus problemas de convivència. De
les decisions adequades de les autoritats públiques depenen la vida i la mort de moltes persones,
homes, dones, fillets i filletes. Massa persones han mort ja en el Mediterrani, en la ruta cap a la terra
promesa, una terra que presumeix en la seva carta de drets fonamentals de garantir la seva seguretat.
Des de l’Ajuntament de Maó, com a municipi que forma part de COALICIÓ DE CIUTATS
EUROPEES CONTRA EL RACISME hem d'exigir que la política cap als refugiats i immigrats
sigui en primer lloc salvar vides, estar a l'altura d'aquestes circumstàncies històriques i assumir, si
escau, la nostra responsabilitat en la seva acollida, deslegitimar els discursos d'odi i la narrativa que
vol criminalitzar o sembrar pors, sense fonament, entre la població.
Històricament, Maó ha sigut una ciutat diversa culturalment; aquest fet sempre ha contribuït al seu
desenvolupament i progrés econòmic, social i cultural, així com al desenvolupament d'una societat
inclusiva basada en la convivència i en el respecte, on cap ésser humà sigui exclòs o tractat com a
invisible.
Per tots aquests motius exposats, es presenta la següent
Proposta d’acord:
1. Aprovar aquesta Declaració contra el Racisme i la Xenofòbia
2. L'Ajuntament de Maó es declara contrari i condemna totes les pràctiques de discriminación o
incitació d'odi al diferent.
3. L'Ajuntament de Maó assumeix el compromís de donar suport als actes i manifestacions que es
puguin fer per a l'erradicació d'aquesta xacra.
4. L'Ajuntament de Maó es compromet a denegar la utilització d'espais públics per a qualsevol
activitat que fomenti la discriminació de qualsevol tipus.
5. L'Ajuntament de Maó no destinarà fons a associacions, col·lectius o qualsevol mena
d'organització que difonguin l'odi i la discriminació.
6. En el cas que qualsevol activitat, associació, col·lectiu, organització o institució ja tingués una
col·laboració o rebés fons de l'Ajuntament de Maó, i donés suport o manifestés qualsevol tipuse
discriminació o incitació a l'odi, aquesta es retirà immediatament.
7. Es traslladarà aquest acord a totes les associacions, col·lectius, organitzacions i entitats de Maó
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, adoptant-se en els seus termes.

Vots a favor: 21 (7 PSOE, 5 Ara Maó, 8 PP i 1 Cs )
Tipus de votació: majoria simple
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(00h 56m i 41s) https://vimeo.com/529222925#t=3401s

12 Donar compte decrets d'alcaldia mes de febrer
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 02m i 10s) https://vimeo.com/529222925#t=3730s

13 Precs i preguntes
13.1 Pregunta que fa el partit polític Ciudadanos sobre l'escorxador de Maó. Exp. E02272021-000010
·
·
·

Ha obert sanitat algun expedient a l'escorxador de Mahó? si és que si, ens podrian dir en
quina data i el motiu ?
I si hia ha una data termini per contestar per part de sanitat la claredat de l'expedient ?
Els empleats de l'escorxador que tenien pendent la titulació que s'eguigeix per el seu lloc
de treball , tenen ja el títol ?

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 02m i 36s) https://vimeo.com/529222925#t=3756s

13.2 Pregunta que fa el partit polític Ciudadanos sobre la desnitricadora d'aigua. Exp. E02272021-000010
En el passat ple del dia 25 de Febrer , varem sol-licitàr a l'equip de Govern ens contestés de manera
clara sobre la evolució de la desnitricadora d'aigua i la qualitat del resultat si n'hia ha.
La intervenció del Sr Muñoz, regidor i responsable de l'àrea ens va contestar amb una intervenció
tècnica i extensa.
La passada comissió celebrada el dilluns dia 15, el Sr Muñoz va comunicar que havien començat per
part de sanitat els anàlisi de les mostres obtingudes.
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La nostre pregunta, segueix sent la mateixa, ni tant necessàriament tant tècnica ni tant extensa per
poder tranquil·litzar la població amb transparència. Srs de l'equip de govern, és potable o no ho és
l'aigua que bevem tots els ciutadans i per la qual es paga? Si, o no?
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 08m i 31s) https://vimeo.com/529222925#t=4111s

13.3 La Sra. Secretària dóna compte al Ple, que en resta entemut, que s’ha contestat per escrit les
preguntes formulades 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,
que a continuació es detallen:
1) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-01-2021, registre
d’entrada 1175 relativa a ““la licitació-concurs per a la gestió dels amarres de la zona “varadero
Reynes” del Moll de Llevant, exp E0227202100003-1) que s’ha contestat per escrit amb
registre de sortida número 1491 de data 25-02-21
2) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 26-01-2021, registre
d’entrada 1175 relativa a “mesures i ajudes previstes per part de l’Ajuntament per donar suport
a les empreses”, exp E0227202100003-2, que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida
número 1492 de data 25-02-21
3) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 08-02-2021, registre
d’entrada 1870 relativa a “la vacunació a la Residència Geriatrica”, exp E0227202100005, que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1721 de data 05-03-21
4) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “futura ubicació del departament de Serveis Econòmics, exp
E0227202100006, (PR-6-7) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1894
de data 10-03-21
5) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “la nova línia autobús de Sa Mesquida i Cala Llonga”, exp
E0227202100006, (PR-6-5) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1930
de data 11-03-21
6) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “places aparcament per a persones amb mobilitat reduïda”, exp
E0227202100006, (PR-6-9) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1929
de data 11-03-21
7) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “construcció nous pous d’aigua”, exp E0227202100006, (PR-6-8) que
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s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1928 de data 11-03-21
8) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “nova oficina d’informació turistica”, exp E0227202100006, (PR-6-6)
que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 1927 de data 11-03-21
9) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “planta desnitrificadora de Malbuger”, exp E0227202100006, (PR-62) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2087 de data 15-03-21
10) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2284 relativa a “edició calendari intercultural” , exp E0227202100007, (PR-7) que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2445 de data 24-03-21
11) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “projectes a presentar a recursos Hídrics”, exp E0227202100006,
(PR-6-10) que s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2446 de data 24-03-21
12) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “instal·lacions fotovoltaicas”, exp E0227202100006, (PR-6-4) que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2447 de data 24-03-21
13) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “ascensor del Parc Rochina”, exp E0227202100006, (PR-6-1) que
s’ha contestat per escrit amb registre de sortida número 2498 de data 25-03-21
14) Pregunta presentada del Grup Municipal del Partit Popular en data 12-02-2021, registre
d’entrada 2257 relativa a “la font de Calabria”, exp E0227202100006, (PR-6-3) que s’ha
contestat per escrit amb registre de sortida número 2499 de data 25-03-21
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l'enllaç següent:
(01h 19m i 48s) https://vimeo.com/529222925#t=4788s

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 20.21 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
LA SECRETÀRIA

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets
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