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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE  25 DE MARÇ DE 2010 

 

 

 Lloc de la reunió:                      Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 

 Data:                                          25 de març de 2010 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     21’35 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

           Maria Antonia Cifre Rosselló   

                                                     Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Jordi Amengual Far  

                 Aina Maria Munar Isern      
                                                    Andreu Vidal Borrás 

             Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

             Bernadí Homar Rosselló 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          - 

 Caràcter de la sessió:                   ordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. ACTES ANTERIORS (30.07.2009) 

 

(Retirat). 

 

 

 

 

 

 2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 
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 S’han tramès als regidors, mitjançant correu electrònic, donant-se compte de les 

següents: 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 64, 

65, 85, 115, 125, 138, 143, 144, 152, 153, 154, 193, 194, 202, 209, 211, 220-10)      

- Usos especials de vies públiques (decrets: 83, 101, 120, 169, 195, 210, 235-10)   

- Ocupació terrenys públics amb taules i cadires (decrets: 175-10)        

- Mercat setmanal (decret: 72, 102, 118, 176, 192, 207, 208, 232-10) 

- Cementeri (decret: 66-10) 

- Retirada i eliminació de vehicles com a residus urbans (decret: 212-10) 

- Tributs, devolucions d’ingressos, pagaments fraccionats, (decrets: 61, 62, 67, 

69, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 82, del 87 al 100, ambdós inclosos, del 103 al 110, 

ambdós inclosos, 123, 127, 133, 134, 135, 140, 145, 146, 147, 160, 162, 172, 178, 179, 

205, 206, 221, del 223 al 231, ambdós inclosos, del 237 al 243, ambdós inclosos, 245, 

246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256-10).  

- Llicències connexió xarxa clavegueram (decret: 161-10)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 126, 159, 236-10)        

 - Llicències d’activitats (decrets: 60, 112, 113, 157, 170, 171, 218-10) 

- Llicències urbanístiques (decrets: 59, 86 122, 196, 222-10), pròrrogues 

(decrets: 166, 219-10),  comprovació projectes d’execució (decrets: -10), llicències de 

finals d’obra, (decrets: 111, 124, 137, 139, 177, 203, 204, 217, 233-10) 

- Guals permanents (decrets: 79, 119-10) 

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 141, 180, 181, 182, 183, 184, 185-10)   

- Sancions en matèria de residus (decrets: 163, 164, 165, 214-10) 

- Sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 84, 142, 148, 149, 150, 

173, 186, 213, 215, 216-10) 

- Sancions en matèria de policia, bon govern i convivència ciutadana (decrets: 

156, 244-10) 

- Sancions en matèria d’execució obres i ús de la via pública (decret: 168, 187, 

188-10) 

- Disciplina urbanística (decret: 114, 155, 167-10) 

- Padró d’habitants (decrets: 63, 158, 190-10)   

- Personal municipal (decrets: 74, 75, 116, 117, 132, 191-10) 

- Subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 128, 129, 130, 

131, 174, 197, 198, 199, 200, 201-10)       

- No admissió a tràmit de reclamació contra aprovació Pressupost 2010 (decret: 

121-10) 

 

 

 

 

 

3. ELECCIÓ JUTGE DE PAU D’ALARÓ I SUBSTITUT.- 

 

(Exp. núm. 612-2010). 



 
 

 

Página 3 de 10 

 Anunci de la convocatòria pública per cobrir la vacant: BOIB núm. 26, de 

16.02.2010, pàg. 228. 

 Sol·licituds presentades: 

 - Guillem Cladera Coll (reg. d’entrada núm. 1034, de 03.03.2010) 

 - Margalida Perelló Ferrer (reg. d’entrada núm. 1121, de 09.03.2010)  

 - Rosa López Martínez (reg. d’entrada núm. 1321, de 23.03.2010)  

 Informe favorable de la Comissió informativa i de control general, escoltat en 

sessió de 22 de març de 2010. 

Informe de secretaria-intervenció de 25 de març de 2010. 

 

  

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

És interessant que el jutge sigui del poble, que conegui la idiosincràsia del poble;  

en definitiva, per fer més bona feina, nosaltres mantenim la proposta de Guillem  

Cladera Coll, com a Jutge de Pau, i Margalida Perelló Ferrer com a substituta. 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat dels onze membres de la corporació i, 

en conseqüència, amb el quòrum de la majoria absoluta: 

 

 - Elegir el Sr. Guillem Cladera Coll, dni. 43.007.098-L, Jutge de Pau d’Alaró i la 

Sra. Margalida Perelló Ferrer, dni. 78.207.237-S, Jutgessa de Pau substituta. 

 - Trametre l’acord i proposar els nomenaments a la Sala de Govern del Tribunal 

Superior de Justícia de les Illes Balears. 

 

 Així mateix, per unanimitat es fa constar l’agraïment a les persones elegides per 

la bona feina feta durant els quatre anys que han exercit els càrrecs. 

 

 

 

 

 

4. NOMENAMENT MEMBRES CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA 

INFANTIL PÚBLICA DE PRIMER CICLE EIP ES NIERÓ D’ALARÓ.- 

 

 (Exp. núm. 1281-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 1281, de 19.03.2010), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 22 de març 

de 2010: 

 

“Atesa la composició del consell escolar que determina l’art. 3,2 del Reglament 

intern de l’escoleta infantil municipal, de 4 de novembre de 1997 (BOCAIB núm. 143, 

de 18.11.1997). 
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 Havent estat informat del resultat de l’elecció de l’educadora, representant del 

personal del centre. 

 Informats també del resultat del procés d’elecció de la representant de les mares i 

pares d’alumnes. 

 En exercici de l’atribució que li confereix l’art. 3,2 del Reglament intern de 

l’escoleta infantil municipal, proposo al Ple de l’ajuntament: 

 

 Nomenar com a membres del  consell escolar de l’escola infantil pública de 

primer cicle EIP Es Nieró d’Alaró, curs 2009-2010, les següents persones: 

 - Joan Simonet Pons, batle, que actuarà com a president. 

- Antònia Maria Riera Fonollar, mestre especialista en educació infantil i 

coordinadora, elegida pel treballadors del centre, que actuarà de secretària. 

  - Josefina Moyá Guirado, representant de les mares i pares d’alumnes.” 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: 

CANVI DEL GRAU DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA EN ELS 

LLOCS DE “TÈCNICA SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL”, DEL NIVELL “C” 

AL NIVEL “B”.- 

 

 (Exp. núm. 1292-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 1294, de 22.03.2010), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 22 de març 

de 2010: 

 

“Vista la petició de les persones que ocupen temporalment les places de 

tècniques superiors en l’escola infantil pública de primer cicle EIP Es Nieró d’Alaró, de 

18 de març de 2010, i presentada el dia següent. 

 Atès allò que preveu el D. 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula 

l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. 

 Atès allò que preveuen l’art. 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local; l’art. 126 del R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local; i art. 74 de la Llei 7/2007, de 12 

d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, sobre les relacions de lloc de treball. 

 Proposo al Ple de l’ajuntament que, en exercici de l’atribució que li confereix 

l’art. 22,2,i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, aprovi inicialment i sotmeti a informació 

pública, amb audiències a les persones i entitats interessades, especialment a l’Institut 

per a l’Educació de la Primera Infància, de la Conselleria d’Educació i Cultura del 

Govern de les Illes Balears, 
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 - Modificar el grau de coneixement de la llengua catalana exigit en els llocs de 

treball “Tècniques superiors en educació infantil”, llocs del núm. 31 al 36 

(inclusivament) de la relació annexa al pressupost i plantilla de personal de 2010, que 

passarà del nivell “C” al nivell “B”.  

Aquest acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 

d’informació pública no es presenten reclamacions o observacions.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit:  

Hem de defensar la nostra llengua i també hem de trobar un terme mig. Per la 

informació que tinc, les persones que ocupen els llocs, que desenvolupen la feina 

satisfactòriament, tenen problemes per aconseguir el nivell “C”; estaria bé rebaixar-lo, i 

mantenir-lo com a mérit.  

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

L’equip de govern presenta amb molta rapidesa les propostes que van en contra 

de la nostra llengua i, en canvi, li costa molt fer complir el reglament de normalització 

lingüística.  

No estem d’acord, no és bo rebaixar el nivell de coneixements, i especialment si 

es refereix al món educatiu. 

Abans de presentar la petició, el Batle s’hauria d’informar si la petició és 

factible. El “decret Rodríguez”, de l’any 2003, pretenia rebaixar el nivell de català exigit 

per accedir a la funció pública; fou recorregut, i en dues sentències el Tribunal Superior 

de Justícia digué que no és possible baixar el nivell de català, perquè va en contra de la 

Llei de la funció pública balear i de la Llei de normalització lingüistica de 1986, 

aquestes sentències són d’obligat compliment; és el mateix cas que ara tractem. 

Demano la retirada d’aquest assumpte. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

No crec que sigui el mateix cas; hauríem de llegir les sentències. De tota manera, 

això és sols una aprovació inicial. 

 

Bernadí Homar Rosselló: 

Si el nivell per aquestes places, a la comunitat autònoma és el “B”, i aquí es posà 

el “C”, no veig perque no es pot posar el “B”. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

La informació que ha aportat Mateu Marcús em crea dubtes sobre si la proposta 

pot seguir endavant; som partidari que aquest tema quedi sobre la taula. 

 De totes maneres crec que pel cas que ens ocupa és suficient el nivell “B”, i 

també hem de tenir en compte el bon equip de feina que hi ha a l’escoleta. 
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 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Davant els dubtes jurídics que pugui haver-hi, optem per deixar-ho sobre la 

taula. 

 Creiem que no s’ha de rebaixar el nivell, a més, és un greuge comparatiu amb 

aquelles persones que es varen presentar a les proves tenint el nivell “C”. Creiem que no 

és un nivell exagerat. Això significaria rebaixar una exigència a una gent que ha de ser 

educadora. Votarem a favor de mantenir el nivell “C”. Pot semblar una ofensa pensar 

que no puguin aprovar el nivell fins ara exigit. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

D’aquesta proposta se’n donarà audiència a la Conselleria d’Educació, i també 

es pot enviar al Servei de normalització lingüística. 

Potser tinguem un nivell d’exigència de coneixement de català massa alt i s’hagi 

de corregir. 

Si s’aprova inicialment, guanyem temps per convocar les places; si, atenent les 

al.legacions que es facin o els informes, la proposta va en contra de la llei, es retirarà. 

 Mantenim la proposta, tot demanant informes a la Conselleria d’Educació i al 

servei de normalització lingüística. 

 Si la proposta no està bé, ho reconeixeré. 

 

 Mateu Marcús Alemany: 

 És il·legal rebaixar el nivell de català. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 Potser ho hauríem de tractar sense preses, amb més certesa jurídica. 

 

 Jordi Amengual Far: 

 No tenim l’exigència de nivell de català massa alta; s’ha avançat i s’ha 

progressat. 

  

 

Resultat de la votació de la proposta, tot incloent la petició d’informes a la 

Conselleria d’Educació: 

 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar) i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Vots en contra: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, 

Aina Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás) i grup municipal PSM-EN (Mateu 

Marcús Alemany). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antonio D. Rebassa Rosselló). 

 

 

S’acorda: 

- Aprovar inicialment la proposta. 
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6. PRECS I PREGUNTES.- 

 

 Respostes o informacions a precs o preguntes formulats en sessions anteriors: 

 

           Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i festes: 

Sobre el pagament fraccionat del tributs, hi ha una sèrie de possibilitats, 

- Fraccionar el pagament: s’emetrien dos rebuts; hauríem de canviar el conveni 

que tenim amb la recaptació de tributs de la Comunitat Autònoma; no sabem si als 

ciutadans d’Alaró els agradaria el fet de pagar més prest; es duplicaria la problemàtica 

que hi ha amb el rebuts. 

- Pagament fraccionat per anticipat: es parteix de la quota del passat exercici; es 

pot avançar el pagament fraccionat a través de domiciliacions bancàries; per aquesta 

opció s’hauria d’aprovar una ordenança. 

- Sistema actual: pagar a final d’any i possibilitat de fraccionar o ajornar; el fet 

de pagar a final de l’any és el millor avantatge; també es pot preveure la quantitat que 

s’ha de pagar; és un bon sistema, millorant la publicitat i les consultes. 

 

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit:  

precs no resolts, 

Enllumenat del Camí de Vela 

Instal·lació de pérgoles a Son Tugores 

Instal·lació de tendals a la zona d’aparcament de cotxes de l’estació del tren de 

Consell 

Hort ecològic, del programa d’activitats de “la Caixa” 

Tancament del safareig de Son Tugores 

Estat d’execució de les obres de les pluvials 

Actuacions preventives de cara al “botellot” 

Estat de  la instal·lació elèctrica del camp d’esports 

Situació de la guia turística. 

Adob de la rampa que hi ha a la voravia de l’ajuntament, hi ha perill de 

relliscades 

Pla d’eliminació de barreres aquitectòniques 

 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 ¿Què s’ha fet respecte la guia turística? 

 Reiterem la petició d’un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la targeta 

ciutadana, afavorint el transport públic. 

 A l’aparcament del Camí de Vela faltem acabar algunes tasques: pintat de línies i 

garangoles; s’hauria d’arreglar el lloc on hi havia els contenidors. 



 
 

 

Página 8 de 10 

 S’hauria de posar una tela protectora a la pista de tennis, per evitar que s’embruti 

des de l’obra del del costat. 

 ¿Quins criteris segueix l’equip de govern per sembrar arbres?. No hi ha 

proporció entre places d’aparcament i nombre d’arbres. Els xiprers que s’han sembrat a 

l’antic escorxador crearan problemes a la circulació, hi havia altres espècies d’arbres 

més adequades. 

 La carretera Alaró-Consell cada dia està pitjor, pot haver-hi accidents; s’han de 

fer gestios amb el Consell per adobar-la. 

 Reiterem la petició de còpia de les actes de la Junta directiva de la Comunitat de 

regants, i informació documental de les persones que han fet cessions d’aigua a 

l’ajuntament. 

 Demanem que dia 5 de cada mes se’ns faciilti, en suport informàtic, el registre 

d’entrades i sortides de documents. 

 ¿Per què l’equip de govern fa “parts i quarts” en temes de disciplina urbanística?; 

la llei s’ha d’aplicar igual a tothom, tant si són d’Alaró com de fora; i a tots els 

responsables, no sols als propietaris, també als constructors.   

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Em semblen molt greus les acusacions que, en tema de sancions urbanístiques, es 

fan a l’equip de govern. 

 La guia turística, des del mes de maig de 2005, està a la impremta. 

 Reitero que hi ha llocs conflictius on presumptament hi ha consum de drogues, 

com per exemple Son Tugores, Plaça del Mercat, C/ del Campanar i el Camí de Vela; 

l’ajuntament hauria de prendre més mesures i augmentar la vigilància policial; per 

exemple, reforçar l’enllumenat ajudaria a que aquests llocs no fossin tan freqüentats. 

 El tema de la tinença de cans perillosos ens preocupa, reiterem la necessitat de 

redactar una ordenança, on es podrien concretar i regular aspectes que millorin la 

conviviència. 

 Estem d’acord que s’haurien de substituir els xiprers de l’antic escorxador. 

 Aquest equip de govern passarà a ser l’equip “de les rectificacions”, demanem 

més previsió i planificació i menys improvisació. 

 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 L’esborrany de la guía turística s’hauria d’haver donat a tots els regidors, no a un 

en concret. 

 

 Joan Simonet Pons, Batle: 

 S’ha facilitat al regidor que més s’ha interesst per aquest tema; no és un 

esborrany, sinó una sèrie de documents, que demà tots tindreu. 

 

 Jordi Amengual Far: 

 El ple és el fòrum de debat, em sembla de mal gust dir que hi ha coses que no es 

poden comentar en el ple, quan són competència de l’ajuntament; així mateix, no es pot 

deixar un tema a mig parlar per comentar-lo desprès del ple, com va ocórrer en la 

passada sessió; la resta de regidors i el poble tenen dret a saber que s’està parlant. 
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 Joan Simonet Pons, batle: 

 Aquí tothom es pot expressar com i fins on vulgui. 

 

 Jordi Amengual Far: 

 S’haurien de substituir els xiprers sembrats a l’antic escorxador, són perillosos. 

 Encimentar la Placeta dels Plateros no és adequat, havia de ser una zona verda. 

 En el C/ de Joan Alcover es pretén sembrar arbres, això suposarà reduir les 

places d’aparcament, ¿teniu prevista alguna solució?, ¿s’ha parlat amb els veïns? 

 El que queda per execuctar de l’obra de les pluvials s’haura de controlar més per 

part de l’ajuntament, s’han creat moltes molèsties innecessàries als veïns i als vianants; 

la seguretat és precària, hi ha mala il·luminació i mala senyalització, amb risc 

d’accidents. 

 S’hauria d’accelerar el procés de retirada dels vehicles mal aparcats. 

 ¿Com està el reglament d’usos del casal de joves de s’sscorxador?; demanem 

més iniciatives pels joves, com dèieu en el vostre programa electoral; és fàcil prometre, 

però s’ha de complir. Tampoc tenin dinamitzador juvenil. 

 Els carrers d’Alaró ja no són coneguts pel seu nom, sinó pels seus clots, s’hauria 

de cercar una solució. 

 ¿Quan posareu les franges d’horari d’aparcament en el C/ de Jaume Colom? 

  

Joan Simonet Pons, batle: 

 Els horaris es posaran quan hagi les bandes sonores instal.lades. 

 Ara no es poden posar pèrgoles a Son Tugores, perquè han de començar les 

obres del jardí, del “Plan E”. 

El Conseller de Mobilitat me comentà que a l’estació del tren de Consell és 

previst fer unes actuacions, i crec que estarà inclòs l’acondicionament dels aparcaments. 

Demanarem a “la Caixa” si tenen previst dur a terme l’hort ecològic. 

El tancament del safareig de Son Tugores ja està acabat. 

Obres de les pluvials: demà asfalten l’Avinguda Constitució, i desprès la zona de 

los Damunts; quedarà la zona que va des del torrent de Na Marranxa fins al C/ de Sant 

Roc, i del C/ de Joan Rosselló al C/ de s’Hort den Tapí. 

  

 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i festes: 

 Pensant en les passades festes de Sant Roc, i especialment en el dia de la 

“Flower Power”, estem valorant molt seriosament evitar els conflictes que vam tenir i 

no fer aqueixa festa, cercant alternatives. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Pel dia de Pasqua hem augmentat el reforç policial i sol.licitat per escrit suport a 

la Guardia Civil d’Inca. 

Estan començant els treballs de millora de la instal·lació elèctrica del camp 

d’esports. 

Malgrat no hi ha un pla general, anem fent coses en matèria de supressió de 

barreres arquitectòniques; atenente una petició del regidor Andreu Vidal, es va fer una 

rampa d’accés a Cas Vicari, que és seu de col·legi electoral. 
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 Referent al conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la targeta ciutadana, és un 

tema pressupostari, no tenim partida; si hi hagués un romanent ho podríem tenir en 

compte. 

Aparcament davant l’escorxador: efectivament, els espais són petits; hi ha una 

altra solució que és prohibir aparcar, ja que es tracta d’una zona verda. En un futur, 

quan es desenvolupi la unitat d’execució de la zona, els carrers confrontants seran més 

amples i es crearan aparcaments. 

Carretera Alaró-Consell: s’ha fet la petició al nou responsable del Consell de 

Mallorca, també hem demanat informació sobre el projectat vial de Son Pol, d’aquesta 

visita solament fa un mes. També es va comprometre a atendre el tema de la instal·lació 

de bandes sonores per reduir la velocitat en les carreteres que són del Consell. 

Farem per escrit la petició de documentació a la Comunitat de Regants.  

Es revisaran els expedients de sancions per infraccions urbanístiques. 

Ens sembla bé incrementar els punts de llum a les zones problemátiques. 

L’obra a la Placeta dels Plateros és una actuació relacionada amb les pluvials. 

Aquesta zona s’utilitza moltes vegades per realitzar concerts per a joves; era una zona 

que quan plovia s’inundava; s’ha habilitat aquest espai per fer una espècie 

“d’auditorium a la fresca”, dedicat més als joves; serà de més fàcil manteniment..  

 La sembra d’arbres en el C/ de Joan Alcover estava prevista en les millores de 

l’obra de les pluvials; les variacions s’han introduït a ran de les converses amb els veïns; 

en un futur es podran eixemplar les voravies; sembrarem tarongers, perquè no tenen 

moltes branques, no espatllen les canonades i no tiren moltes fulles.  

Insistirem perquè es millorin les condicions de seguretat i de senyalització de les 

obres de les pluvials. 

 Estem a l’espera que surti la convocatòria per contractar un dinamitzador juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 

sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 

 

 Alaró, 25 de març de 2010. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 

 

 

 

 


