
 
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 6 DE NOVEMBRE DE 
2015. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 6 de novembre de 2015, essent les 
9:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa 
Magdalena López  Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament 
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (Junts x Deià), 
Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x 
Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí 
(Agrupació Deià) i la Sra. Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la 
Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá. 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
 
1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA  3 DE JULIOL DE 2015. 
 
Es dona compte de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 4 de setembre. 
Queda aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2- RESOLUCIONS DE BATLIA. 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia. 
 
 
 
3- COMUNICATS DE BATLIA. TEMA 
 
La Batlessa explica que a partir del mes de novembre el local del Carrer Porxo 
nº 5 passarà a ser una dependència municipal, ja que l'Ajuntament assumirà el 
lloguer del mateix, que fins ara estava arrendat per la Societat Estatal Correus i 
Telègrafs, S.A per a la prestació del servei. Això és a causa que l'empresa ha 



 
 

 
 
comunicat la seva intenció de deixar de prestar el servei de correus en el terme 
municipal de Deià, ja que no els resulta rentable i la Corporació per evitar això 
així com molèsties als usuaris ha decidit assumir el pagament del lloguer del 
local, cedint a l'empresa de correus un espai del mateix per a la continuació de 
la prestació del servei durant una hora al dia (amb el pertinent pagament de la 
part que correspongui) i alhora, s'aprofitarà el local per descongestionar les 
oficines municipals i traslladar l'oficina d'informació turística. 
 
 
4- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 3/2015 DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI FINANÇAT MITJANÇANT DE ROMANENT DE 
TRESORERIA. 

 
La Batlessa explica que per fer front a les despeses no previstes al pressupost és 
necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària. Aquestes 
despeses responen a la contractació que està prevista del nou o nova auxiliar de 
biblioteca, al lloguer del local de correus que a partir del mes de novembre 
assumeix l'Ajuntament i a la part d'indemnització d'una de les cases demolides 
de Llucalcari per responsabilitat patrimonial que l'Ajuntament ha reconegut i 
que amb l'objectiu de no pagar interessos l'equip de govern ha pres la decisió de 
consignar-la ara. 
 
L'habilitació de crèdit per afrontar les noves despeses es farà per suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari a finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria. 
 
La Batlessa dona compte de l´expedient: 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits número 3/2015 elaborat pels serveis 
municipals. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 
 
Vist allò que disposa els articles177i concordants del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT  l’expedient de modificació de crèdits núm. 
3/2015 per un import de (221.798,80  €) DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SET-



 
 

 
 
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS, corresponent a 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari.  
 
Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria 
per a despeses generals de l’exercici 2014, en la quantitat de (221.798,80  €) 
DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA CENTIMS. 
 
Tercer.-  Les modificacions que s'acorden són les següents: 
 
Suplement de crèdit: 
APLIC.PP

T. 
EXPRESSIÓ PREV.AN

T. 
MODIF. PREV.DEF. 

     
920.22708 Serveis recaptació 45.000,00 35.000,00 80.000,00 
920.20200 Lloguers 3.600,00 2.000,00 5.600,00 

     
 TOTALS 48.600,00 37.000,00 85.600,00 

 
 
 
 
Crèdit extraordinari: 
ALIC.PPT

. 
EXPRESSIÓ PREV.AN

T. 
MODIF. PREV.DEF. 

     
332.13000 Retribucions personal laboral fix 0,00 2.093,35 2.093,35 
332.16000 Seg. Social personal laboral fix 0,00 705,45 705,45 

150.22699 Altres despeses, indemnització 
responsabilitat patrimonial 0,00 182.000,00 182.000,00 

     
 TOTALS 0,00 184.798,80 184.798,80 

 
 
 
Quart.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos 
quedaran de la següent manera: 
 
Per Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2014: 
CONCEPT

E 
EXPRESSIÓ PREVISIÓ 

ANTERIOR 
MAJORS 

INGRESSOS 
PREVISIÓ 

DEFINITIVA 
     



 
 

 
 

87000 ROMANENT DE 
TRESORERIA 

453.447,95 221.798,80 675.246,75 

     

 TOTALS 453.447,95 221.798,80 675.246,75 

  
 
Cinquè.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació 
pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el 
Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, 
cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat 
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent. 
 
El portaveu d'Agrupació Deià, Sr. Lluís Apesteguia explica que votaran en 
contra de la la habilitació de crèdit per fer front a la indemnització de Llucalcari, 
doncs com ja han explicat i sol·licitat moltes vegades, no és el poble de Deià qui 
ha d'assumir les grans despeses derivades d'aquest procés, sinó els responsables 
que van donar les llicències al seu moment. Consideren que haurien de 
demanar-se responsabilitats polítiques i personals al que la Batlessa respon que 
això no és possible ja que no hi ha i un informe jurídic així ho estableix. Luis 
demana que vol que se li lliuri còpia d'aquest informe jurídic. 
 
Es proposa la votació separada dels diferents conceptes que integren 
l'expedient: 
 
La recaptació, el lloguer de correus i les despeses derivades de personal de la 
biblioteca s'aproven per unanimitat. 
 
La indemnització de Llucalcari és aprovada per 4 vots a favor de Junts X Deià i 
3 en contra d'Agrupació Deià. 
 
Per tant, el Ple adopta el següent ACORD: 
 
APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2015 
per un import de (221.798,80 €) DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS 
NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS, corresponent a 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 
 



 
 

 
 
Sotmetre l´expedient a informació pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS 
previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i 
un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el 
mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que 
preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
 
 
 
5- ORDENANÇA REGULADORA DE LES ZONES D´APARCAMENT 
RESTRINGIT EN CASC URBÀ: PROPOSTA DE PRÒRROGA D´UN ANY 
MÉS (FINS L´ANY 2016) DE LA CADUCITAT BIANUAL DE LES 
TARGETES ZAR.  
 
La Batlessa adona de la proposta de prorrogar un any més la vigència de les 
Targetes TSAR expedides a conseqüència de la modificació que va sofrir la seva 
Ordenança reguladora l'any 2013, que va establir la caducitat bianual de les 
targetes. Per tant, es proposa que la seva vigència quedi prorrogada fins a finals 
de l'any 2016. 
 
El portaveu de l'oposició exposa que votaran a favor sempre que l'equip de 
govern es comprometi a revisar i modificar l'ordenança de cara a l'any que ve. 
La Batlessa respon que sí. 
 
Sotmès a votació l'assumpte, el Ple per unanimitat acorda prorrogar fins a finals 
de l'any 2016 la vigència de les targetes ZAR. 
 
 
6- ADHESIÓ OPCIONAL AL CONVENI DE TARIFA SIMPLIFICADA DE 
LA SGAE.  
 

La Batlessa explica que la FEMP i SGAE han actualitzat les tarifes d'aplicació a 
les Entitats Locals en el període 2015-2017, mitjançant una acord que minora en 
totes elles la quantia per al conjunt de les activitats de promoció de la cultura, 
incrementa les deduccions actuals i habilita l'adhesió opcional a un règim 
simplificat per a les localitats amb menys de 3.000 habitants. La quantia es 
vincula amb la població i és de meritació única anual, oferint diferents opcions 
per al seu pagament que varien lleugerament la quantitat. 



 
 

 
 
Se sotmet a votació del Ple la seva adhesió ja que es considera beneficiosa per a 
la Corporació, per suposar una menor despesa en els drets a liquidar a la 
S.G.A.E. 

La opció que es proposa és la 3: pagament en un sol termini abans de l'1 de 
maig: 1.024 euros. 

Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACRODA: 

APROVAR l'adhesió la tarifa simplificada del conveni de la SGAE en el període 
2015-2017. 

El document a signar és el que transcriu a continuació: 

Documento de adhesión opcional de la Corporación Local a la TARIFA 
SIMPLIFICADA creada al amparo de lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE), el día 29 de octubre de 1996. 

Ilmo. Sr. 
D.…………………………………………………………………………………….……
…, 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de………………………………………………...…………., 

de la Provincia de……………………., de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
[Pleno / la Comisión de Gobierno] de esta Corporación con fecha 
…………………………………, y en uso de las facultades que le han sido conferidas en  
virtud de dicho acuerdo para la firma del presente documento  de adhesión opcional así 
como de cuantos otros sea necesario ratificar para que esta Corporación se beneficie de 
los regímenes previstos para los Ayuntamientos adheridos al Convenio SGAE / FEMP 
que resulten de interés para el Municipio, declara conocer el contenido de la TARIFA 
SIMPLIFICADA y, mediante la firma del presente documento, acepta las obligaciones y 
beneficios derivados de la misma, con sujeción a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 



 
 

 
 
PRIMERA.- La autorización concedida mediante el presente documento para la 
comunicación pública de las obras del repertorio de pequeño derecho administradas por 
SGAE quedará condicionada al pago anual de las cantidades asociadas al tramo de 
habitantes de la entidad según las tablas de tarifas así comunicadas por los firmantes del 
Convenio. 

SEGUNDA.- En los espectáculos no dramáticos organizados por el Ayuntamiento, que 
se celebren con precio de entrada reducido, bonificado o subvencionado se observarán 
idénticas obligaciones a los celebrados con acceso gratuito y sin exigencia previa alguna. 

TERCERA.- Para la aplicación de la TARIFA SIMPLIFICADA y, en su caso, de las 
deducciones previstas sobre la misma, será condición indispensable que, en el momento 
de suscripción de este documento, el Ayuntamiento reúna los requisitos establecidos 
para ello por los firmantes del Convenio, y que cumpla con los plazos de pago y de 
comunicación del contenido de la programación previstos en la definición de esta tarifa. 

CUARTA.- La presente adhesión a la TARIFA SIMPLIFICADA comenzará a regir 
desde el día de la firma, y su duración se extenderá, al menos, hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

El Ayuntamiento desea adherirse a la TARIFA SIMPLIFICADA optando por la 
siguiente opción:  
 

Pago único, a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario al 
de realización de las actividades, y facilitar la información sobre las actividades 
culturales programadas en un plazo no superior a los 30 días desde la celebración 
de las mismas. 

 
Pago en dos plazos, uno antes del 1 de mayo y otro antes del 1 de septiembre, 
referidos ambos al mismo ejercicio presupuestario al de realización de las 
actividades, y facilitar la información sobre las actividades culturales 
programadas en un plazo no superior a los 30 días desde la celebración de las 
mismas. 
 
Pago único, a efectuar antes del 31 de diciembre del mismo ejercicio 
presupuestario al de realización de las actividades y facilitar la información sobre 
las actividades programadas en un plazo no superior a los 30 días desde la 
celebración de las mismas. 



 
 

 
 

 
 
Todas las fórmulas anteriormente planteadas implican la obligación de, efectuar el pago 
mediante domiciliación bancaria o transferencia en los plazos fijados, así como, la 
dotación anual de crédito presupuestario suficiente para atender las cantidades que 
corresponden a la opción tarifaria escogida, dotación la cual podrá contrastar la entidad 
de gestión antes de la emisión de la factura. 
 
El Ayuntamiento podrá variar esta forma de pago y/o acogerse a cualquiera de las 
establecidas en el convenio, antes de finalizar el mes de febrero de cada ejercicio, 
comunicando por escrito a SGAE la opción a la que se acoge, que será de aplicación a 
partir de ese momento, con la correspondiente deducción siempre que cumpla con los 
plazos de pago y/o condiciones previstas en cada caso. En caso de incumplir los plazos 
de pago y condiciones recogidas en la definición de la tarifa, la TARIFA 
SIMPLIFICADA se aplicará sin deducción alguna. 

 

En,                                        a     de                                         de2015 
 

El Alcalde-Presidente 
 

 
 
7- ANULACIÓ DE L´ACORD DE NOMENAMENT DEL REGIDOR SR. 
FRANCISCO ARBONA ALBA COM A TRESORER DE LA CORPORACIÓ, 
D´ACORD AMB EL REQUERIMENT DE LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS. 
 
La Batlessa dona compte del requeriment efectuat per la Delegació de Govern 
que insta a l’Ajuntament a deixar sense efecte l’acord plenari de dia 18 de juny 
en el que es va acordar nomenar com a Tresorer Municipal al regidor Sr. 
Francisco Arbona Alba.  
 



 
 

 
 
Atès que dita anulació es fonamenta en l´article 92 Bis de la llei 7/1985 de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local segons  el Reial Decret- llei 10/2015, de 11 de 
setembre, que estableix que les funcions de Tresoreria s’han d’exercir per 
funcionaris amb Habilitació de caràcter nacional, la Corporació per unanimitat 
ACORDA:  
 
PRIMER- L’anulació de l’acord plenari de dia 18 de juny de 2015 de designar al 
regidor sr. Francisco Arbona Alba per exercir les funcions de Tresorer 
Municipal. 
SEGON- Designar, de foma provisional, a la Secretària - Interventora de la 
Corporació, la Sra. Margarita Marqués Moyá, per exercir les funcions de 
Tresorera. 
TERCER- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació de Govern de les Illes 
Balears. 
 
 
8- MOCIONS. 
 
Moció presentada per l’equip de govern amb “Motiu de la marxa estatal 
contra les violències masclistes del 7 de novembre 2015”. 
 
Tot seguit, es dona compte de la proposta de l´equip de govern d´aprovar la 
moció amb motiu de la marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de 
novembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 

El 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat, 

convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències 

masclistes. 

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no 

només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i 

millorar la prevenció i les respostes. 

La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims casos 

d'aquest estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere 

de 2004, després de nombroses lleis autonòmiques i un any després de la 

ratificació del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que 

s'incompleixen substancialment quant a prevenció a l'àmbit educatiu, que 



 
 

 
 

només donen protecció laboral , econòmica o d'habitatge a l’1% de les 126.742 

denunciants, mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu que propicia la 

violència. 

Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la 

prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la 

llei estatal de 2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local 

reformat per la Llei 27/2013 estableix que els ajuntaments només podran prestar 

serveis socials, de promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la 

violència contra la dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma 

(finançada al 100%), necessitats que en absolut es cobreixen amb els 6 milions 

de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte de 

Pressupostos de l'Estat 2016. 

Per això, aquest Ajuntament ACORDA: 

� Sostenir tots els dies de l'any, i tots els anys, els recursos personals, materials i 

polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica 

de les víctimes de violència masclista, complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 

1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal, autonòmica i local a 

llarg termini 

� Oferir una atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, 

confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i 

seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la 

igualtat i contra la violència de gènere 

� Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots els 

centres i a totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar 

� Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de 

festejos, a les mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i serveis 

de competència municipal  

� Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a totes 

les nostres actuacions i serveis 



 
 

 
 

� Parar esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius 

agredits per la violència masclista (diversitat sexual, diversitat funcional, 

immigrants, aturades o dependents), per a no incórrer en la victimització 

múltiple als processos d'atenció 

� Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les organitzacions 

de dones 

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el 
seu seguiment i Informes al GREVIO (Grup d'Experts sobre l'Acció contra la Violència 
contra la Dona i la Violència Domèstica) per a l'aplicació del Conveni d'Istanbul (que 
estableix el seu article 68) inclogui les actuacions de l'administració local, conforme als 
articles 7.3 i 18.2.  
 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.  
 
 
9- PRECS I DEMANES 
 
El portaveu de l´oposició esposa: 
 
1- Opinam que cal una revisió a fons de les nostres NNSS, que malgrat els 
canvis puntuals i les adaptacions a normes superiors ja tenen una antiguitat 
considerable. Trobam que es podria aprofitar aquesta revisió a fons per fer un 
PGOU, molt més adequat als temps i normatives actuals, i trobam que s'hauria 
de fer a través del diàleg amb l'oposició i la ciutadania. 
 
Acullen la idea positivament i responen que ho tendran en compte. 
 
2- Volem demanar com pensa solucionar el consistori la gestió de la recollida 
selectiva.  
 
Al maig de 2016 acaba el conveni amb el Consell i no es renovarà. Per tant, el 
Consell deixarà de prestar el servei i haurà d'assumir-ho l'ajuntament. 
 
La Batlessa respon que han demanat pressupost  a Sóller Recicla, i que hi haurà 
un any de transició perquè ara no sabem exactament quina quantitat generam a 



 
 

 
 
Deià ja que fins ara la recollida es feia conjuntament amb altres municipis i és 
molt difícil obtenir les dades reals. 
 
3- Demanam que a través de la pàgina web municipal i de les xarxes es doni 
informació sobre les possibilitats de col·laborar amb els refugiats. 
 
Diuen que estan pendents de rebre indicacions per part del Consell. 
 
4- Informam que vàrem fer una reunió sobre els problemes de trànsit a Deià i 
que tenim una sèrie de suggeriments que posar sobre la taula (i que ja han 
pogut veure al nostre facebook), però que allò vertaderament interessant seria 
obrir un procés participatiu i debatre-ho conjuntament tots els agents implicats. 
Ja apuntam:  

AVINGUDA ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 

- Posar semàfors els mesos d'estiu (millor amb sensors que detectin el pas d'un 
autobús/camió que amb un temps preestablert, possibilitat a estudiar). 

- Establir una hora màxima per a la càrrega i descàrrega, per exemple fins les 10:00 o les 
11:00. 

- Mirar que els autobusos de línia que vénen de Sóller i de Valldemossa no es creuin a 
Deià. 

- No deixar aparcar davant sa Fàbrica i el BBVA, sobretot durant el dia. 

- Fer unes places d'aparcament on hi càpiguen els cotxes grans, que si no envaeixen la 
carretera. 

- Estudiar la possibilitat de limitar els busos grans que passen per aquest tram de 
carretera. 

- Que a l'aparcament de davant son Canals les places siguin en oblic, no en 
perpendicular a la carretera, la qual cosa hi facilitaria l'aparcament. 

PERTOT 

- Vigilar que es compleixi la normativa a les zones verda i blava. 

- Llevar les targetes verdes eventuals i per places hoteleres. 

ES CLOT 

- Marcar les places vertaderament disponibles davant la bassa de can Bi i impedir que 
s'hi aparqui on dificulta el pas. 



 
 

 
 
SA CALA 

- Establir un sistema de recompte de places similar al que existeix als aparcaments 
públics de pagament, que indiquen quan ja no n'hi ha de disponibles. 

 
Diuen que hi estan oberts. 
 
5- Demanam que es faci una campanya informativa sobre el vot a la web i a les 
xarxes socials municipals, incloent dates de vot per correu, etcétera. 
 
Diuen que d'acord. 
 
6- Deim que gravar els plens és un avanç i ens congratulam d'haver-ho 
aconseguit, però que si tanmateix no es pengen o se'ns dóna còpia de poc 
serveix, i que també durem una càmara nostra per reforçar els dèficits 
d'aquesta. 
 
Diuen que ho arreglaran i confien que a la pròxima vagi bé. 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:15 hores, per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de 
la qual com a Secretària dono fe. 
 
 
Vist i Plau,        
La Batlessa,      La Secretària- Interventora, 
 
Magdalena López Vallespir                                 Margarita Marqués Moyá 
 
 


