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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: Ordinària
Dia: 24/11/2016
Hora: de les 20:00 a les 21:30 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batlessa:
1a. Tinenta de Batlia:
2n. Tinent de Batlia:
3r. Tinent de Batlia:
4t. Tinent de Batlia:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

M. Montserrat Morlà Subirats (VOLEM SANT LLUIS)
Teresa Borrás Atienza (PSOE)
Llorenç Carretero Tudurí (EL PI)
Remigio Lora Buzón (VOLEM SANT LLUIS)
Joan Miquel Pons Sintes (VOLEM SANT LLUIS)
Llúvia Juncadella Blasco (VOLEM SANT LLUÍS)
Cristóbal Coll Alcina (PP)
Pedro Tuduri Mercadal (PP)
Mª Dolores Tronch Folgado (PP)
Daniel Mercadal Stevenson (PP)
Francisco Olives Salas (PP)

Secretària: María Cristina Gascón Mir
Interventora: Mª Soledad Sánchez Pons
S’han excusat de no assistir-hi:
Regidora:
Adelaida Ponseti Pons (PSOE)
Regidora:
Elvira Capó García (PP)
Ordre del dia
Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 15.11.16. Proposta de la
regidora de Festes amb relació a l'aprovació definitiva dels Estatuts de la Junta de
Caixers i Caixeres, Protocol de les Festes Patronals de Sant Lluís i Règim Sancionador
dels Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa General de dia 15.11.16. Proposta de Batlia
amb relació a l'aprovació del Reglament Intern del Centre Esportiu Municipal
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.11.16. Proposta del
regidor d'Urbanisme amb relació a la petició de revisió d'ofici de la llicència d'obres 3239
(Exp. 111-U/14)
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 17.11.16. Moció que
presenta el Grup del Partit Popular per l'obertura del registre d'entrada de documentació
els capvespres
Sisè. Moció que presenta el Grup del Partit Popular amb relació a la construcció d'una
residència a Mallorca per als malalts desplaçats des de Menorca i els seus familiars
Setè. Moció que presenta el Grup del Partit Popular perquè la Conselleria d'Agricultura
realitzi els pagaments de la PAC als agricultors de Balears
Vuitè. Moció que presenta el Grup del Partit Popular per a la millora dels serveis
assistencials i sociosanitaris de Menorca
Novè. Declaració Institucional contra les violències masclistes
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Desè. Resolucions de Batlia núms. 2016/1074 i 2016/1149.- Aprovació expedients de
modificació de crèdit núm. 8 i 9. Donar-ne compte
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2016/1121. Nomenament Director de Serveis Generals.
Donar-ne compte
Dotzè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviments de
tresoreria.- Tercer trimestre de 2016
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments
Desenvolupament de la sessió
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La batlessa demana si cap membre del Ple té observacions a fer a l'acta de dia 27.10.16.
No havent-hi cap rectificació, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels onze
membres assistents.
SEGON. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 15.11.16.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE FESTES AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DELS ESTATUTS DE LA JUNTA DE CAIXERS I CAIXERES, PROTOCOL
DE LES FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS I RÈGIM SANCIONADOR DELS
PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora de Festes amb relació a l'assumpte
indicat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta concedeix la paraula a la Sra. Juncadella. -------------------------------------------------------La Sra. Juncadella informa que el passat 28 d’octubre va tenir lloc la sessió de l’Assemblea de
Caixers, Caixeres, Cavallers i Cavalleresses de Sant Lluís arran de les al·legacions que el PI i el
Sr. Jordi Orell havien presentat als Estatuts i Protocols. L’Assemblea va valorar què creien que
s’havia de tenir en compte i què no; i a partir d’aquí va ser quan es va elaborar aquesta proposta
que s’ha incorporat dins l’ordre del dia d’aquesta comissió. ----------------------------------------------------La Sra. Tronch demana si aquesta és la proposta després d’haver-hi inclòs les al·legacions o no. -La Sra. Juncadella informa que sí, que és la que ja recull tot el procés. ------------------------------------La presidenta demana als membres de la Comissió si s’han pogut mirar el text. -------------------------La Sra. Tronch constata que al document que s’ha inclòs dins la convocatòria ja hi ha incorporats
aspectes de les al·legacions. ------------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Juncadella confirma que efectivament és així, per la qual cosa hi ha qüestions que s’han
descartat i d’altres que s’han modificat o matisat. -----------------------------------------------------------------La presidenta diu que és un poc més pràctic tenir escrit el que es fa i llevar coses que no es feien, i
és que hi ha hagut un consens per part de tots els integrants de l’Assemblea. El que s’ha fet ha
estat sumar les esmenes que hi va haver, i tothom hi va estar d’acord, encara que en certs
moments es va discutir sobre algunes discrepàncies. Per exemple, la presidenta recorda el cas que
es va debatre sobre l’edat de fins quan es considera que una persona pot ser caixer fadrí. -----------La Sra. Tronch recorda que es va arribar a dir fins als quaranta... -------------------------------------------Es fan bromes sobre si una persona que té més de 40 anys i no s’ha casat pot o no pot
considerar-se apropiada per a caixer fadrí. --------------------------------------------------------------------------
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La Sra. Juncadella explica que el paper de ser «fadrí» correspon al fet de ser una persona jove,
que és la idea que va guanyar al tema dels 40 anys. -----------------------------------------------------------El Sr. Carretero troba que s’hauria d’expressar un agraïment al Sr. Jordi Orell per la feina feta i per
la seva aportació a la renovació d’aquests Estatuts, que, fins i tot, en determinats aspectes, barata i
clarifica substancialment el que hi havia. ----------------------------------------------------------------------------La presidenta recorda que ell ha fet una anàlisi substantiva del que és la festa i del que són tots els
protocols, a fi d’adaptar el document que hi ha per escrit al que és la realitat i deixar-hi dites les
coses que realment eren necessàries amb vista a una bona adequació. -----------------------------------La Sra. Juncadella informa que es va trobar amb el Sr. Orell específicament, perquè ell va dir que
per les dates de convocatòria de l'Assemblea potser no seria aquí, per la qual cosa li va demanar
que si es trobaven abans podien analitzar cada cosa, més que res perquè si en el moment de
l'assemblea hi havia determinats comentaris convenia saber què s’hi havia de respondre. En
aquest sentit, la Sra. Juncadella li va elogiar, al Sr. Orell, la feina feta, i vol recordar que ell va
respondre que l’havia feta amb gust. ---------------------------------------------------------------------------------La presidenta valora, doncs, el treball que hi ha esmerçat el Sr. Orell i la seva implicació en les
festes patronals, per la qual cosa li farà arribar aquesta felicitació. ------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Informativa General, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda elevar
a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------------------------Primera. Estimar les al·legacions presentades per PI – Proposta per les Illes als Estatuts de la
Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís i règim
sancionador dels protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís —aprovats inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 28.07.16— i, en conseqüència, modificar l’article 3.3 dels Estatuts, que queda
redactat de la següent manera: ---------------------------------------------------------------------------------------“Article 3.3 Nombre de convidades de fora poble ---------------------------------------------------------------------Amb l'aprovació prèvia de la Junta de Caixers i Caixeres, es conviden cavallers i cavalleresses d’altres
pobles de manera recíproca a les convidades rebudes; és a dir, s'han de convidar cavallers i cavalleresses
dels pobles que convidin cavallers i cavalleresses de Sant Lluís, i en nombre igual. En qualsevol cas, s’ha de
tenir en compte que el nombre final de caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses no sigui excessiu per al
bon desenvolupament de la festa. -----------------------------------------------------------------------------------------El caixer batle o caixera batlessa disposa d’una convidada de lliure elecció. -------------------------------------El batle o batlessa disposa de dues convidades de lliure elecció. ---------------------------------------------------En el cas que el batle o batlessa i el caixer batle o caixera batlessa siguin la mateixa persona, aquest càrrec
disposa de tres convidades de lliure elecció. ---------------------------------------------------------------------------El primer any del bienni, el caixer fadrí o caixera fadrina té una convidada de lliure elecció; el segon any
del bienni, el caixer casat o caixera casada té una convidada de lliure elecció.” --------------------------------Segona. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Jordi Orell Villalonga als Estatuts de
la Junta de Caixers i Caixeres i als Protocols de les festes patronals de Sant Lluís i règim
sancionador dels protocols de les festes patronals de Sant Lluís —aprovats inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 28.07.16— i, en conseqüència: ------------------------------------------------------------1) Estructurar tot el text dels Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les festes
patronals de Sant Lluís en el mateix sentit que el règim sancionador dels Protocols de les festes
patronals de Sant Lluís. -------------------------------------------------------------------------------------------------2) Modificar els següents articles, que queden redactats de la següent manera: -------------------------“Article 1.2 Membres de la Junta de Caixers i Caixeres -------------------------------------------------------------Els membres de la Junta de Caixers i Caixeres es reuneixen d’acord amb la següent formació i ordre de
prelació protocol·lària: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidència: batle o batlessa o regidor o regidora en qui delegui el batle o la batlessa la responsabilitat i
presidència de la Junta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vice-presidència primera: caixer batle o caixera batlessa. Batle o batlessa o regidor o regidora o cavaller o
cavalleressa que representa l’Ajuntament en la Qualcada, durant la qual porta el bastó de comandament. --
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Vice-presidència segona: caixer casat o caixera casada. És elegit/da per sorteig d’entre tots els cavallers i
cavalleresses que es vulguin presentar per al càrrec i que al moment d’exercir el càrrec tenguin per estat
civil el de casats i/o casades. ----------------------------------------------------------------------------------------------Caixer capellà: és el rector de la parròquia de Sant Lluís o bé un prevere de la diòcesi en qui l’autoritat
eclesiàstica delegui aquesta figura que ha de representar l’Església en la Qualcada. ---------------------------Caixer pagès o caixera pagesa: representant dels treballadors i treballadores del camp (que estigui donat
d’alta com a treballador del camp). És elegit/da per sorteig d’entre tots els cavallers o cavalleresses pageses
del municipi que es vulguin presentar al càrrec. En el cas que, en el canvi de bienni, quedi desert aquest
càrrec, podrà repetir la mateixa persona que en el bienni anterior hagi representat el càrrec, i així
successivament fins que, amb el canvi de bienni, aparegui un nou representant. En cas de no haver-hi cap
persona candidata del municipi de Sant Lluís, la Junta de Caixers i Caixeres podrà elegir-ne d’entre les
persones interessades de fora poble, a fi que sempre estigui representada aquesta figura dins la Qualcada.
Caixer fadrí o caixera fadrina: porta la bandera del poble de Sant Lluís durant la Qualcada. És elegit/da,
d’entre tots els cavallers i cavalleresses empadronades al municipi que es presentin per al càrrec que en el
moment d’exercir tenguin per estat civil el de fadrí i que no siguin majors de 40 anys. --------------------------Té preferència la persona que hagi fet més anys de cavaller o cavalleressa de les festes de Sant Lluís. En cas
que ja hagi ocupat el càrrec, perd la preferència. En el cas que dos o més cavallers o cavalleresses
coincideixin a presentar-s’hi, ha de ser triada la persona de més edat que s’hagi presentat. --------------------Excepcionalment i sota votació de l’assemblea, el cavaller o cavalleressa que no tengui la preferència però
que dins el següent bienni estigui en compromís i s’hagi de casar, pot ser escollit/da per ocupar el càrrec. Si
ocupa el càrrec durant aquell bienni i després per un motiu no justificat no es casa, pot ser sancionat. ------Caixers i caixeres vocals: tres membres encarregats de recollir i exposar a la Junta les idees dels altres
cavallers i cavalleresses. Són elegits/des per sorteig d’entre tots els cavallers i cavalleresses que es presentin
per al càrrec.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Article 1.3 Acompanyants de la Junta ---------------------------------------------------------------------------------Caixer o caixera municipal: ho ha de ser un membre del cos de la Policia Local de Sant Lluís, elegit/da pel
batle o batlessa. Té la funció d’assistir el caixer batle o la caixera batlessa pel bé de la festa. La durada
d’aquest càrrec és d’un any. ----------------------------------------------------------------------------------------------Fabioler o fabiolera: és elegit/da anualment per la Junta de Caixers i Caixeres d’entre totes les persones
aspirants. Podrà elegir-ne dos, un per cada dia de la festa. Durant la Qualcada munta damunt un ase sencer
i sona el fabiol i el tambor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Assisteixen a les juntes amb veu però sense vot.” ----------------------------------------------------------------------“Article 1.5 Elecció i termini ---------------------------------------------------------------------------------------------La Junta ha de ser elegida cada dos anys, a excepció dels càrrecs anuals. ----------------------------------------Els membres de la Junta de Caixers i Caixeres s’han d’elegir d’entre els membres assistents a la reunió en
assemblea i mitjançant el sistema establert al punt anterior. En el cas que per a algun càrrec no s’hi presenti
ningú, s’ha de fer un sorteig d’entre tots els cavallers i cavalleresses que compleixin els requisits pertinents.
El membres de la Junta de Caixers i Caixeres no poden repetir el càrrec dins el bienni següent, llevat que
s’hi presentin per a un càrrec diferent (a excepció que no hi hagi més persones candidates). També
s’exceptuen d’aquesta mesura els càrrecs de caixer batle o caixera batlessa i caixer capellà. Els membres
que hagin fet una suplència d’algun càrrec durant tan sols un any, podran presentar-se per al mateix càrrec
en els biennis següents. -----------------------------------------------------------------------------------------------------No es pot renunciar al càrrec durant el transcurs del bienni sense una justificació fonamentada. Aquesta
causa serà presa en consideració pels membres de la Junta de Caixers i Caixeres, i si es considera que el
motiu no és rellevant, la persona renunciant serà objecte de sanció, d'acord amb el règim de sancions que
s'estableix com a annex en aquest document. ---------------------------------------------------------------------------Per formar part de la Junta de Caixers i Caixeres s’ha de tenir mínim 16 anys, a excepció del caixer fadrí o
caixera fadrina com també el fabioler o fabiolera. ---------------------------------------------------------------------Només poden formar part de la Junta els cavallers i cavalleresses de Sant Lluís, no ho poden ser els
lluïsers/eres convidats, cavallers o cavalleresses de fora poble, ni els convidats/des del caixer batle o caixera
batlessa, caixer fadrí o caixera fadrina, caixer casat o caixera casada, ni del batle / batlessa. Exceptuant el
caixer municipal o caixera municipal i caixer capellà. ----------------------------------------------------------------L’Ajuntament ha de tenir a punt una llista amb almenys un suplent per cada càrrec.“ ---------------------------
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“Article 2.2 Funcions ------------------------------------------------------------------------------------------------------Els assistents han d’elegir, mitjançant el sistema establert, d'entre totes les persones candidates els diferents
càrrecs, els membres que han de formar part de la Junta de Caixers i Caixeres (amb l’excepció dels càrrecs
de caixer batle o caixera batlessa, caixer capellà i caixer o caixera municipal i fabioler o fabiolera).
Mitjançant sorteig, han de ser nomenats els o les representants de Sant Lluís a les festes dels altres pobles.
Així mateix, és per mitjà de l’Assemblea que la Junta de Caixers i Caixeres ha de donar compte de les
decisions i dels acords derivats de les seves reunions. -----------------------------------------------------------------Les decisions adoptades per la Junta de Caixers i Caixeres han de ser aprovades per la majoria de vots dels
caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses reunits en assemblea. Però no s'han de decidir propostes que no
hagin estat tractades prèviament per la Junta de Caixers i Caixeres.” ---------------------------------------------“Article 3.4 Substitucions i/o retirades ---------------------------------------------------------------------------------Les retirades de cavallers o cavalleresses durant la Qualcada han de ser comunicades al caixer batle o
caixera batlessa a través del caixer casat o caixera casada o del caixer pagès o caixera pagesa. En cas que
sigui un caixer o caixera o fabioler o fabiolera, ha de ser comunicat directament al caixer batle o caixera
batlessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els caixers i cavallers hauran de ser substituïts de la manera que es diu a continuació, i perdran l’efecte
d’aquesta suplència quan el substitut es reincorpori a les seves funcions. ------------------------------------------3.4.1. Caixer batle o Caixera batlessa -----------------------------------------------------------------------------------Si durant el transcurs de la Qualcada, el caixer batle o caixera batlessa es retira, les seves funcions han de
ser assumides pel caixer casat o caixera casada, que passarà a ocupar la posició corresponent. Si la
retirada es produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de festes i tampoc no hi pot participar el
Diumenge de festes, el batle o batlessa haurà de decidir qui serà el caixer batle. ---------------------------------3.4.2. Caixer capellà -------------------------------------------------------------------------------------------------------Si durant el transcurs de la Qualcada el caixer capellà es retira, n’ha de ser informat el rector de Sant Lluís
per tal que cerqui un substitut. A l’efecte d’acompanyament, les seves funcions seran assumides pel caixer
pagès o caixera pagesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.3. Caixer casat o caixera casada ------------------------------------------------------------------------------------Si durant el transcurs de la Qualcada, el caixer casat o caixera casada es retira o ha de substituir el caixer
batlle o caixera batlessa, les seves funcions seran assumides pel caixer casat suplent. --------------------------3.4.4. Caixer pagès o caixera pagesa ------------------------------------------------------------------------------------Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer pagès o caixera pagesa es retira o el caixer
capellà, les seves funcions seran assumides pel caixer vocal o la caixera vocal de més edat, que passarà a
ocupar la posició corresponent. Si la retirada es produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de
festes i tampoc no hi pot participar el Diumenge de festes, el suplirà el caixer pagès suplent. ------------------3.4.5. Caixer fadrí o caixera fadrina -------------------------------------------------------------------------------------Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer fadrí o caixera fadrina es retira o ha de fer
una substitució, les seves funcions seran assumides pel caixer fadrí suplent, que passarà a ocupar la posició
corresponent. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.6. Caixers o caixeres vocals -------------------------------------------------------------------------------------------Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada un caixer o caixera Vocal es retira, les seves funcions
seran assumides pel primer caixer vocal o caixera vocal suplent, que passarà a ocupar la posició
corresponent. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4.7. Caixer o caixera municipal ----------------------------------------------------------------------------------------Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer municipal es retira, les seves funcions seran
assumides pel caixer municipal suplent, que passarà a ocupar la posició corresponent. Si la retirada es
produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de festes i tampoc no hi pot participar el Diumenge de
festes, també el suplirà el caixer municipal suplent. -------------------------------------------------------------------3.4.8. Fabioler o fabiolera -------------------------------------------------------------------------------------------------Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el fabioler o fabiolera es retira, les seves funcions
seran assumides pel fabioler o fabiolera suplent, que passarà a ocupar la posició corresponent. -------------3.4.9. Cavallers i cavalleresses -------------------------------------------------------------------------------------------Els cavallers i cavalleresses no han de ser substituïts. Els cavallers o cavalleresses del poble i els convidats
del batle que comparteixin tanda, no perden el seu dret a participar de la tanda que els correspon si el seu
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company es retira o renuncia durant el mes d’agost. Els de fora poble s’han de regir en aquest aspecte per
les seves pròpies normes.“ -------------------------------------------------------------------------------------------------“B. Protocols de les festes patronals -------------------------------------------------------------------------------------Capítol I. Qualcada --------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 1.1 Components de la Qualcada i ordre -----------------------------------------------------------------------a) Caixer batle o caixera batlessa: porta el bastó de comandament. -----------------------------------------------b) Caixer casat o caixera casada. ----------------------------------------------------------------------------------------c) Caixer capellà. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Caixer pagès o caixera pagesa. ----------------------------------------------------------------------------------------e) Caixer fadrí o caixera fadrina: du la bandera, que cada un dels dies de les festes patronals ha d’onejar al
balcó de l’Ajuntament (llevat de l’estona que duri la Qualcada). ---------------------------------------------------f) Caixers i caixeres vocals. -----------------------------------------------------------------------------------------------g) Caixer o caixera municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------h) Fabioler o fabiolera: munta damunt un ase sencer, sona fabiol i tambor. ---------------------------------------i) Cavallers i cavalleresses.” ----------------------------------------------------------------------------------------------“Article 1.2 Ordre de la Qualcada ---------------------------------------------------------------------------------------La Qualcada, quan vagi a cavall, ha de seguir aquest ordre: --------------------------------------------------------Fabioler o fabiolera; caixer fadrí o caixera fadrina; caixer casat o caixera casada; i després la resta de
cavallers i cavalleresses de Sant Lluís. A continuació, els cavallers i les cavalleresses de fora poble, seguits
pels caixers i caixeres vocals (repartits entre tots els cavallers i les cavalleres a fi de mantenir l’ordre de la
Qualcada); caixer pagès o caixera pagesa; caixer o caixera municipal; caixer batle o
caixera batlessa i, cloent la comitiva, el caixer capellà.” ------------------------------------------------------------“Article 1.3. Vestimenta ---------------------------------------------------------------------------------------------------La vestimenta ha de lluir de forma impecable durant els dos dies de festa. ----------------------------------------Caixer batle o caixera batlessa: calçons, camisa, armilla i corbatí blanc, frac negre, botes negres, guants
blancs, fuet i esperons, i guindola amb doble franja groga a la dreta, a més del bastó de batle i la medalla de
l’Ajuntament (en cas que sigui regidor o regidora de la corporació). -----------------------------------------------Caixer casat o caixera casada: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola
negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet. ---------------------------Caixer capellà: vesteix frac negre, capa clerical i armilla també negres, alçacolls, botes negres amb
esperons i fuet amb mànec de plata, guindola amb una franja morada i guants blancs. ------------------------Caixer pagès o caixera pagesa: calçons i camisa blanca, armilla i corbatí negre, calcetins negres, levita i
guindola negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet. ---------------Caixer fadrí o caixera fadrina: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola
negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet. ---------------------------Caixer o caixera vocal: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola negra
amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet. ---------------------------------Caixer o caixera municipal: vesteix amb l’uniforme de gala de la Policia Local de Sant Lluís, botes,
esperons cromats i fuet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fabioler o fabiolera: va amb calçons, camisa i armilla blancs, calcetins i corbatí negres, levita i guindola
del mateix color amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats. --------------------Cavallers i cavalleresses de Sant Lluís i de fora poble: han d’anar tots vestits amb calçons, camisa i armilla
blancs, calcetins i corbatí negres, levita i guindola del mateix color amb banda groga a la dreta, sabates
negres, polaines, esperons cromats i fuet.” -----------------------------------------------------------------------------“Article 1.5 Normes dels components de la Qualcada ---------------------------------------------------------------a) Els caixers, les caixeres, els cavallers i les cavalleresses no podran dur posada la guindola fins que no
s’incorporin a la Qualcada. -----------------------------------------------------------------------------------------------b) Els caixers, les caixeres, els cavallers i les cavalleresses han de saludar, llevant-se la guindola, en passar
per davant l’ajuntament, l’església i el domicili del caixer batle o caixera batllessa, i del caixer capellà en el
moment d’anar a cercar-los i d’acomiadar-se’n. Aquesta mateixa salutació també l’han de fer els cavallers i
cavalleresses en prendre comiat del caixer casat o caixera casada, del caixer pagès o caixera pagesa, del
caixer fadrí o caixera fadrina i del caixer o caixera municipal. -------------------------------------------------------
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c) El fabioler o fabiolera tan sols s’ha de llevar la guindola en el moment d’entrar a l’ajuntament i en el
moment d’entrar a l’església. --------------------------------------------------------------------------------------------d) El caixer fadrí o caixera fadrina tan sols s’ha de llevar la guindola en el moment d’entrar a l’Ajuntament
i en el moment d’entrar a l’església. En cap moment no ha de dur la bandera en posició horitzontal. --------e) Els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses no poden menjar, fumar ni beure alcohol durant els actes
protocol·laris. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Si, pel motiu que sigui, durant la Qualcada o el Jaleo s’ha de prendre alguna decisió, són el caixer batle o
caixera batlessa, el caixer casat o caixera casada i el caixer pagès o caixera pagesa les persones
encarregades de prendre-la.” ---------------------------------------------------------------------------------------------“Article 1.6 Símbols de la festa ------------------------------------------------------------------------------------------Article 1.6.1 La bandera ---------------------------------------------------------------------------------------------------La bandera és rectangular i blanca. Té l’escut de Sant Lluís en un costat i una representació del patró a
l’altre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durant l’any ha d’estar guardada en un lloc preferent de les dependències municipals i s’ha de tenir cura
del seu estat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des del Pregó i fins a l’acabament de la Beguda ha d’estar exposada al balcó de l’Ajuntament, llevat de
l’estona del transcurs de la Qualcada i sense perjudici de retirar-la’n durant la nit. ----------------------------Article 1.6.2 La canya verda i la cullereta de plata -------------------------------------------------------------------La cullereta de plata porta, davant: la incisió de l’escut de Sant Lluís; i, darrere, la llegenda: “Festes de
Sant Lluís (i la data)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.3 Músiques --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les melodies que interpreta el fabioler o fabiolera són tres: ---------------------------------------------------------- “Sa qualcada”. És la melodia més representativa i, com a tal, és la que interpreta el fabioler o fabiolera
normalment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Es ball des còssil”. S’alterna amb la melodia “Sa qualcada” durant el replec. --------------------------------- “S’aigo-ros”. S’interpreta sense tambor i únicament durant el repartiment de l’aigua-ros els dos dies de
festa en els actes religiosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Així mateix, la peça que la banda de música ha d'interpretar durant les voltes del Jaleo és la “Jota
estudiantina” integrada en la sarsuela El Postillón de la Rioja, de Cristóbal Oudrid Segura. D’altra banda,
durant el repartiment de canyes s’ha d'interpretar el pasdoble “El maniquí”, de Pio Díaz Olarte.” -----------“Capítol II Desenvolupament de la Qualcada -------------------------------------------------------------------------Article 2.1 El Dissabte -----------------------------------------------------------------------------------------------------Article 2.1.1 Inici de la festa ----------------------------------------------------------------------------------------------És on es durà a terme el primer toc de fabiol de les festes patronals de l’any en curs. ---------------------------La Junta de Caixers i Caixeres ha de participar durant la celebració del Pregó i juntament amb els cavallers
i cavalleresses que així ho desitgin, a l’acte d’entrega i col·locació de la bandera del nostre patró sant Lluís
al balcó de l’Ajuntament, acompanyant el batle o batlessa i el pregoner o pregonera. Han d’anar
caracteritzats amb la típica vestimenta que correspon al seu càrrec. -----------------------------------------------Una vegada entregada la bandera al ccaixer fadrí o caixera fadrina, el batle o batlessa donarà permís
perquè soni el primer toc de fabiol. --------------------------------------------------------------------------------------La festa comença la vigília del darrer diumenge d’agost a l’hora acordada. El protocol de la Qualcada de
les festes patronals s’inicia quan el fabioler o fabiolera va al pla de sa Creu a demanar el permís del batle o
batlessa per fer el primer toc de tambor i fabiol i per començar la festa i anar a recollir el caixer fadrí o
caixera fadrina a ca seva. És en aquest moment quan té lloc el primer toc de tambor i fabiol, dient unes
paraules d’inici de protocol. ----------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada junts, el fabioler o fabiolera i el caixer fadrí o caixera fadrina es dirigeixen a l’Ajuntament a
demanar permís per començar la festa; es fa entrega de la bandera al caixer fadrí o caixera fadrina.
Seguidament, es dirigiran a recollir el caixer casat al seu domicili, i a partir d’aquí comença el replec de
tots els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses de Sant Lluís; mentrestant, el fabioler o fabiolera va
sonant. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Els caixers i cavallers no poden passar per davant l’església i el pla de sa Creu on hi ha les autoritats abans
de començar el replec. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una volta fet aquest primer replec, es dirigeixen al Molí de Dalt, on els esperen la resta de cavallers i
cavalleresses de fora poble. Una vegada tots reunits, han d'anar a cercar el caixer batle o caixera batlessa a
l’ajuntament i s’incorporen a la Qualcada el caixer pagès o caixera pagesa i el caixer o caixera municipal.
Seguidament, el caixer batle o caixera batlessa (en cas de no ser el batle o batllessa del municipi) rep el
bastó de comandament i s’incorpora també a la Qualcada. Més endavant, al pla de Cas Rector, s’hi afegeix
el caixer capellà, després de rebre de tots els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses la salutació
pertinent, tots ells guindola en mà. Tot seguit, la comitiva parteix a fer el recorregut convingut pels carrers
del poble. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Article 2.1.2 Completes --------------------------------------------------------------------------------------------------A l’hora convinguda, es dirigeixen a l’església parroquial de Sant Lluís per assistir a Completes. Havent
deixat els cavalls, es reuneixen a la part de darrere del pla de Cas Rector i formant parelles van a
l’ajuntament en aquest ordre: ---------------------------------------------------------------------------------------------Filera de l’esquerra -------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabioler o fabiolera --------------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer casat o caixera casada --------------------------------------------------------------------------------------------Cavallers i cavalleresses --------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer vocal o caixera vocal ---------------------------------------------------------------------------------------------Caixer capellà --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer pagès o caixera pagesa -------------------------------------------------------------------------------------------Filera de la dreta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer fadrí o caixera fadrina --------------------------------------------------------------------------------------------Caixer o caixera vocal de més edat --------------------------------------------------------------------------------------Cavallers i cavalleresses --------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer o caixera vocal -----------------------------------------------------------------------------------------------------Caixer batle o caixera batlessa -------------------------------------------------------------------------------------------Caixer o caixera municipal” ---------------------------------------------------------------------------------------------“Article 2.1.4 Passada ----------------------------------------------------------------------------------------------------En aquesta volta, la banda de música interpretarà un pasdoble. ---------------------------------------------------A continuació, tots els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses han de passar precedits pel fabioler o
fabiolera. El caixer fadrí o caixera fadrina ha de recollir la bandera de la tribuna d’autoritats.” ------------“Article 2.1.5 Comiat ------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquesta volta, la banda de música ha de romandre en silenci. ---------------------------------------------------En acabar, s'han de col·locar el caixer batle o caixera batlessa i el caixer capellà al pla de Cas Rector;
mentre que el caixer fadrí o caixera fadrina, el caixer casat o caixera casada, el caixer pagès o caixera
pagesa i el caixer o caixera municipal ho han de fer a l’altre costat del carrer per prendre comiat. La resta
de caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses passaran davant d’ells llevant-se la guindola per
acomiadar-se.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Article 2.1.6 Bandera -----------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment, el caixer fadrí o caixera fadrina acompanyat pel caixer casat o caixera casada a la dreta i el
caixer pagès o caixera pagesa a l’esquerra, anirà a deixar la bandera a mans del batle o batlessa o, si no hi
és, del primer/a tinent de batle, per tal que la posi al balcó de l’ajuntament. Aquests tres caixers i el caixer o
caixera municipal (que ha de romandre davant el caixer o caixera batlessa) s’han d’acomiadar,
seguidament, en l’ordre habitual del caixer batle o batlessa i del caixer capellà,. El caixer batle o caixera
batlessa acomiadarà el caixer capellà, moment en què queda dissolta la Qualcada. “ --------------------------“Article 2.2.4 Darrer toc de fabiol ---------------------------------------------------------------------------------------En dissoldre’s la Qualcada, es deixa un temps al màxim de breu possible perquè tots els caixers i les
caixeres, cavallers i cavalleresses puguin deixar el cavall i preparar-se per anar cap a l’Ajuntament i fer el
darrer toc de fabiol i la Beguda. Un cop reunits altra vegada tots al pla de Cas Rector passada aquesta
estona, aniran en ordre a l’ajuntament. ---------------------------------------------------------------------------------Allà el caixer fadrí o caixera fadrina farà entrega de la bandera al batle o batlessa, moment en què tots dos
poden fer un breu parlament d’agraïment, i llavors el batle o batlessa demana al fabioler que faci el darrer
toc de tambor i fabiol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Una vegada acabat el darrer toc de fabiol, tots els caixers i caixeres i cavallers i cavalleresses es dirigiran
cap a la sala d’actes de l’ajuntament amb la resta de convidats i autoritats. “ ------------------------------------3).- Afegir un capítol – el IV – als estatuts, amb la següent redacció: ----------------------------------------“Capítol 4. Cerimonial de Sant Lluïset ---------------------------------------------------------------------------------El dissabte següent a les festes de Sant Lluís o el dissabte següent a la festivitat de Santa Tecla, se celebrarà
la festivitat de Sant Lluïset o Santa Tecla, segons que correspongui, la qual serà presidida pel Club de
Jubilats. A l’hora convinguda a la reunió prèvia, es torna a formar la Qualcada que anirà encapçalada per
un fabioler o fabiolera muntat (damunt un ase) i un cavaller o cavalleressa que portarà la bandera que el
Club de Jubilats hi té destinada, que serà el més vell d’entre tots els qui hi participin que mai l’hagi portada.
Seguits després pels cavallers i cavalleresses que hi participin. -----------------------------------------------------Podran participar-hi totes les persones, sense límit d’edat, empadronades a Sant Lluís que així ho desitgin i
no estiguin sancionades a no sortir a les festes de Sant Lluís. La Junta de Caixers i Caixeres podrà acceptar
també la inscripció de cavallers empadronats en altres municipis que per raons familiars tenguin una forta
vinculació amb el poble, estudiant cas per cas anualment i sense que es desbordi la presència de cavallers i
cavalleresses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La vestimenta és: camisa i pantalons blancs i sabates i botes o polaines negres. L’ase i els cavalls han
d’anar amb la típica sella menorquina, sense guarniments, i han de complir els mateixos requisits que per a
les festes de Sant Lluís. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Una volta tots reunits, es dirigiran al pla de Sa Creu, on el Club de Jubilats farà entrega de la bandera al
cavaller o cavalleressa que l’hagi de portar. Seguidament, faran un recorregut pels carrers del poble i es
dirigiran de nou al pla de sa Creu, on es tornarà a dipositar la bandera a la tribuna, moment en què
començarà el Jaleo. Es faran dues o tres voltes de Jaleo, depenent de la quantitat de cavalls que hi
participin. Tot seguit, es farà una volta d’entrega de canyes i una volta de passada més, en què es farà
entrega de la bandera. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Passada una estona prudencial per deixar els cavalls, es reunirà a peu tota la comitiva al pla des Rector, i
formant parelles encapçalats pel banderer i el fabioler o fabiolera es dirigiran al Club de Jubilats per a la
convidada. Quan siguin dins, es farà entrega de la bandera als representants del Club i es farà el darrer
toc.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercera. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades, Estatuts de la Junta
de Caixers i Caixeres i els Protocols de les festes patronals de Sant Lluís i règim sancionador dels
protocols de les festes patronals de Sant Lluís, una vegada s’hi hauran incorporat les modificacions
estimades en els termes abans indicats. ----------------------------------------------------------------------------Quarta. Publicar el text íntegre dels Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les
festes patronals de Sant Lluís i règim sancionador dels protocols de les festes patronals de Sant
Lluís al Butlletí Oficial de les Illes Balears." -------------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Demana una explicació dels canvis més destacats
respecte als estatuts anteriors.
Intervé la Sra. Juncadella Blasco. Manifesta que els canvis han estat de llevar coses que
no s’estaven fent i reorganitzar l’articulat. Posa com a exemple que els estatuts establien
que el fabioler porta fuet, quan ell no en porta.
Per altra banda, el Sr. Mercadal Stevenson demana si aquesta nova redacció dels
estatuts està consensuada amb la Junta de Caixers. La Sra. Juncadella Blasco respon
que sí.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
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El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5),
acorda:
Primera. Estimar les al·legacions presentades per PI – Proposta per les Illes als Estatuts
de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís i
règim sancionador dels protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís —aprovats
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 28.07.16— i, en conseqüència, modificar
l’article 3.3 dels Estatuts, que queda redactat de la següent manera:
“Article 3.3 Nombre de convidades de fora poble
Amb l'aprovació prèvia de la Junta de Caixers i Caixeres, es conviden cavallers i cavalleresses d’altres pobles
de manera recíproca a les convidades rebudes; és a dir, s'han de convidar cavallers i cavalleresses dels pobles
que convidin cavallers i cavalleresses de Sant Lluís, i en nombre igual. En qualsevol cas, s’ha de tenir en
compte que el nombre final de caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses no sigui excessiu per al bon
desenvolupament de la festa.
El caixer batle o caixera batlessa disposa d’una convidada de lliure elecció.
El batle o batlessa disposa de dues convidades de lliure elecció.
En el cas que el batle o batlessa i el caixer batle o caixera batlessa siguin la mateixa persona, aquest càrrec
disposa de tres convidades de lliure elecció.
El primer any del bienni, el caixer fadrí o caixera fadrina té una convidada de lliure elecció; el segon any del
bienni, el caixer casat o caixera casada té una convidada de lliure elecció.”

Segona. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Jordi Orell Villalonga als
Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i als Protocols de les festes patronals de Sant
Lluís i règim sancionador dels protocols de les festes patronals de Sant Lluís —aprovats
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 28.07.16— i, en conseqüència:
1) Estructurar tot el text dels Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de
les festes patronals de Sant Lluís en el mateix sentit que el règim sancionador dels
Protocols de les festes patronals de Sant Lluís.
2) Modificar els següents articles, que queden redactats de la següent manera:
“Article 1.2 Membres de la Junta de Caixers i Caixeres
Els membres de la Junta de Caixers i Caixeres es reuneixen d’acord amb la següent formació i ordre de
prelació protocol·lària:
Presidència: batle o batlessa o regidor o regidora en qui delegui el batle o la batlessa la responsabilitat i
presidència de la Junta.
Vice-presidència primera: caixer batle o caixera batlessa. Batle o batlessa o regidor o regidora o cavaller o
cavalleressa que representa l’Ajuntament en la Qualcada, durant la qual porta el bastó de comandament.
Vice-presidència segona: caixer casat o caixera casada. És elegit/da per sorteig d’entre tots els cavallers i
cavalleresses que es vulguin presentar per al càrrec i que al moment d’exercir el càrrec tenguin per estat civil
el de casats i/o casades.
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Caixer capellà: és el rector de la parròquia de Sant Lluís o bé un prevere de la diòcesi en qui l’autoritat
eclesiàstica delegui aquesta figura que ha de representar l’Església en la Qualcada.
Caixer pagès o caixera pagesa: representant dels treballadors i treballadores del camp (que estigui donat
d’alta com a treballador del camp). És elegit/da per sorteig d’entre tots els cavallers o cavalleresses pageses
del municipi que es vulguin presentar al càrrec. En el cas que, en el canvi de bienni, quedi desert aquest
càrrec, podrà repetir la mateixa persona que en el bienni anterior hagi representat el càrrec, i així
successivament fins que, amb el canvi de bienni, aparegui un nou representant. En cas de no haver-hi cap
persona candidata del municipi de Sant Lluís, la Junta de Caixers i Caixeres podrà elegir-ne d’entre les
persones interessades de fora poble, a fi que sempre estigui representada aquesta figura dins la Qualcada.
Caixer fadrí o caixera fadrina: porta la bandera del poble de Sant Lluís durant la Qualcada. És elegit/da,
d’entre tots els cavallers i cavalleresses empadronades al municipi que es presentin per al càrrec que en el
moment d’exercir tenguin per estat civil el de fadrí i que no siguin majors de 40 anys.
Té preferència la persona que hagi fet més anys de cavaller o cavalleressa de les festes de Sant Lluís. En cas
que ja hagi ocupat el càrrec, perd la preferència. En el cas que dos o més cavallers o cavalleresses
coincideixin a presentar-s’hi, ha de ser triada la persona de més edat que s’hagi presentat.
Excepcionalment i sota votació de l’assemblea, el cavaller o cavalleressa que no tengui la preferència però
que dins el següent bienni estigui en compromís i s’hagi de casar, pot ser escollit/da per ocupar el càrrec. Si
ocupa el càrrec durant aquell bienni i després per un motiu no justificat no es casa, pot ser sancionat.
Caixers i caixeres vocals: tres membres encarregats de recollir i exposar a la Junta les idees dels altres
cavallers i cavalleresses. Són elegits/des per sorteig d’entre tots els cavallers i cavalleresses que es presentin
per al càrrec.”
“Article 1.3 Acompanyants de la Junta
Caixer o caixera municipal: ho ha de ser un membre del cos de la Policia Local de Sant Lluís, elegit/da pel
batle o batlessa. Té la funció d’assistir el caixer batle o la caixera batlessa pel bé de la festa. La durada
d’aquest càrrec és d’un any.
Fabioler o fabiolera: és elegit/da anualment per la Junta de Caixers i Caixeres d’entre totes les persones
aspirants. Podrà elegir-ne dos, un per cada dia de la festa. Durant la Qualcada munta damunt un ase sencer i
sona el fabiol i el tambor.
Assisteixen a les juntes amb veu però sense vot.”
“Article 1.5 Elecció i termini
La Junta ha de ser elegida cada dos anys, a excepció dels càrrecs anuals.
Els membres de la Junta de Caixers i Caixeres s’han d’elegir d’entre els membres assistents a la reunió en
assemblea i mitjançant el sistema establert al punt anterior. En el cas que per a algun càrrec no s’hi presenti
ningú, s’ha de fer un sorteig d’entre tots els cavallers i cavalleresses que compleixin els requisits pertinents.
El membres de la Junta de Caixers i Caixeres no poden repetir el càrrec dins el bienni següent, llevat que s’hi
presentin per a un càrrec diferent (a excepció que no hi hagi més persones candidates). També s’exceptuen
d’aquesta mesura els càrrecs de caixer batle o caixera batlessa i caixer capellà. Els membres que hagin fet una
suplència d’algun càrrec durant tan sols un any, podran presentar-se per al mateix càrrec en els biennis
següents.
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No es pot renunciar al càrrec durant el transcurs del bienni sense una justificació fonamentada. Aquesta causa
serà presa en consideració pels membres de la Junta de Caixers i Caixeres, i si es considera que el motiu no és
rellevant, la persona renunciant serà objecte de sanció, d'acord amb el règim de sancions que s'estableix com
a annex en aquest document.
Per formar part de la Junta de Caixers i Caixeres s’ha de tenir mínim 16 anys, a excepció del caixer fadrí o
caixera fadrina com també el fabioler o fabiolera.
Només poden formar part de la Junta els cavallers i cavalleresses de Sant Lluís, no ho poden ser els
lluïsers/eres convidats, cavallers o cavalleresses de fora poble, ni els convidats/des del caixer batle o caixera
batlessa, caixer fadrí o caixera fadrina, caixer casat o caixera casada, ni del batle / batlessa. Exceptuant el
caixer municipal o caixera municipal i caixer capellà.
L’Ajuntament ha de tenir a punt una llista amb almenys un suplent per cada càrrec.“
“Article 2.2 Funcions
Els assistents han d’elegir, mitjançant el sistema establert, d'entre totes les persones candidates els diferents
càrrecs, els membres que han de formar part de la Junta de Caixers i Caixeres (amb l’excepció dels càrrecs de
caixer batle o caixera batlessa, caixer capellà i caixer o caixera municipal i fabioler o fabiolera). Mitjançant
sorteig, han de ser nomenats els o les representants de Sant Lluís a les festes dels altres pobles.
Així mateix, és per mitjà de l’Assemblea que la Junta de Caixers i Caixeres ha de donar compte de les
decisions i dels acords derivats de les seves reunions.
Les decisions adoptades per la Junta de Caixers i Caixeres han de ser aprovades per la majoria de vots dels
caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses reunits en assemblea. Però no s'han de decidir propostes que no
hagin estat tractades prèviament per la Junta de Caixers i Caixeres.”
“Article 3.4 Substitucions i/o retirades
Les retirades de cavallers o cavalleresses durant la Qualcada han de ser comunicades al caixer batle o caixera
batlessa a través del caixer casat o caixera casada o del caixer pagès o caixera pagesa. En cas que sigui un
caixer o caixera o fabioler o fabiolera, ha de ser comunicat directament al caixer batle o caixera batlessa.
Els caixers i cavallers hauran de ser substituïts de la manera que es diu a continuació, i perdran l’efecte
d’aquesta suplència quan el substitut es reincorpori a les seves funcions.
3.4.1. Caixer batle o Caixera batlessa
Si durant el transcurs de la Qualcada, el caixer batle o caixera batlessa es retira, les seves funcions han de ser
assumides pel caixer casat o caixera casada, que passarà a ocupar la posició corresponent. Si la retirada es
produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de festes i tampoc no hi pot participar el Diumenge de
festes, el batle o batlessa haurà de decidir qui serà el caixer batle.
3.4.2. Caixer capellà
Si durant el transcurs de la Qualcada el caixer capellà es retira, n’ha de ser informat el rector de Sant Lluís per
tal que cerqui un substitut. A l’efecte d’acompanyament, les seves funcions seran assumides pel caixer pagès
o caixera pagesa.
3.4.3. Caixer casat o caixera casada
Si durant el transcurs de la Qualcada, el caixer casat o caixera casada es retira o ha de substituir el caixer
batlle o caixera batlessa, les seves funcions seran assumides pel caixer casat suplent.
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3.4.4. Caixer pagès o caixera pagesa
Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer pagès o caixera pagesa es retira o el caixer
capellà, les seves funcions seran assumides pel caixer vocal o la caixera vocal de més edat, que passarà a
ocupar la posició corresponent. Si la retirada es produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de festes i
tampoc no hi pot participar el Diumenge de festes, el suplirà el caixer pagès suplent.
3.4.5. Caixer fadrí o caixera fadrina
Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer fadrí o caixera fadrina es retira o ha de fer una
substitució, les seves funcions seran assumides pel caixer fadrí suplent, que passarà a ocupar la posició
corresponent.
3.4.6. Caixers o caixeres vocals
Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada un caixer o caixera Vocal es retira, les seves funcions
seran assumides pel primer caixer vocal o caixera vocal suplent, que passarà a ocupar la posició corresponent.
3.4.7. Caixer o caixera municipal
Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el caixer municipal es retira, les seves funcions seran
assumides pel caixer municipal suplent, que passarà a ocupar la posició corresponent. Si la retirada es
produeix abans que s’iniciï el protocol del Dissabte de festes i tampoc no hi pot participar el Diumenge de
festes, també el suplirà el caixer municipal suplent.
3.4.8. Fabioler o fabiolera
Si per algun motiu, durant el transcurs de la Qualcada el fabioler o fabiolera es retira, les seves funcions seran
assumides pel fabioler o fabiolera suplent, que passarà a ocupar la posició corresponent.
3.4.9. Cavallers i cavalleresses
Els cavallers i cavalleresses no han de ser substituïts. Els cavallers o cavalleresses del poble i els convidats
del batle que comparteixin tanda, no perden el seu dret a participar de la tanda que els correspon si el seu
company es retira o renuncia durant el mes d’agost. Els de fora poble s’han de regir en aquest aspecte per les
seves pròpies normes.“
“B. Protocols de les festes patronals
Capítol I. Qualcada
Article 1.1 Components de la Qualcada i ordre
a) Caixer batle o caixera batlessa: porta el bastó de comandament.
b) Caixer casat o caixera casada.
c) Caixer capellà.
d) Caixer pagès o caixera pagesa.
e) Caixer fadrí o caixera fadrina: du la bandera, que cada un dels dies de les festes patronals ha d’onejar al
balcó de l’Ajuntament (llevat de l’estona que duri la Qualcada).
f) Caixers i caixeres vocals.
g) Caixer o caixera municipal.
h) Fabioler o fabiolera: munta damunt un ase sencer, sona fabiol i tambor.
i) Cavallers i cavalleresses.”
“Article 1.2 Ordre de la Qualcada
La Qualcada, quan vagi a cavall, ha de seguir aquest ordre:
Fabioler o fabiolera; caixer fadrí o caixera fadrina; caixer casat o caixera casada; i després la resta de
cavallers i cavalleresses de Sant Lluís. A continuació, els cavallers i les cavalleresses de fora poble, seguits
pels caixers i caixeres vocals (repartits entre tots els cavallers i les cavalleres a fi de mantenir l’ordre de la
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Qualcada); caixer pagès o caixera pagesa; caixer
caixera batlessa i, cloent la comitiva, el caixer capellà.”

o

caixera

municipal;

caixer

batle

o

“Article 1.3. Vestimenta
La vestimenta ha de lluir de forma impecable durant els dos dies de festa.
Caixer batle o caixera batlessa: calçons, camisa, armilla i corbatí blanc, frac negre, botes negres, guants
blancs, fuet i esperons, i guindola amb doble franja groga a la dreta, a més del bastó de batle i la medalla de
l’Ajuntament (en cas que sigui regidor o regidora de la corporació).
Caixer casat o caixera casada: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola
negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet.
Caixer capellà: vesteix frac negre, capa clerical i armilla també negres, alçacolls, botes negres amb esperons i
fuet amb mànec de plata, guindola amb una franja morada i guants blancs.
Caixer pagès o caixera pagesa: calçons i camisa blanca, armilla i corbatí negre, calcetins negres, levita i
guindola negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet.
Caixer fadrí o caixera fadrina: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola
negra amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet.
Caixer o caixera vocal: calçons, camisa, armilla i corbatí blancs, calcetins negres, levita i guindola negra amb
banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats i fuet.
Caixer o caixera municipal: vesteix amb l’uniforme de gala de la Policia Local de Sant Lluís, botes, esperons
cromats i fuet.
Fabioler o fabiolera: va amb calçons, camisa i armilla blancs, calcetins i corbatí negres, levita i guindola del
mateix color amb banda groga a la dreta, sabates negres, polaines, esperons cromats.
Cavallers i cavalleresses de Sant Lluís i de fora poble: han d’anar tots vestits amb calçons, camisa i armilla
blancs, calcetins i corbatí negres, levita i guindola del mateix color amb banda groga a la dreta, sabates
negres, polaines, esperons cromats i fuet.”
“Article 1.5 Normes dels components de la Qualcada
a) Els caixers, les caixeres, els cavallers i les cavalleresses no podran dur posada la guindola fins que no
s’incorporin a la Qualcada.
b) Els caixers, les caixeres, els cavallers i les cavalleresses han de saludar, llevant-se la guindola, en passar
per davant l’ajuntament, l’església i el domicili del caixer batle o caixera batllessa, i del caixer capellà en el
moment d’anar a cercar-los i d’acomiadar-se’n. Aquesta mateixa salutació també l’han de fer els cavallers i
cavalleresses en prendre comiat del caixer casat o caixera casada, del caixer pagès o caixera pagesa, del
caixer fadrí o caixera fadrina i del caixer o caixera municipal.
c) El fabioler o fabiolera tan sols s’ha de llevar la guindola en el moment d’entrar a l’ajuntament i en el
moment d’entrar a l’església.
d) El caixer fadrí o caixera fadrina tan sols s’ha de llevar la guindola en el moment d’entrar a l’Ajuntament i
en el moment d’entrar a l’església. En cap moment no ha de dur la bandera en posició horitzontal.
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e) Els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses no poden menjar, fumar ni beure alcohol durant els actes
protocol·laris.
f) Si, pel motiu que sigui, durant la Qualcada o el Jaleo s’ha de prendre alguna decisió, són el caixer batle o
caixera batlessa, el caixer casat o caixera casada i el caixer pagès o caixera pagesa les persones encarregades
de prendre-la.”
“Article 1.6 Símbols de la festa
Article 1.6.1 La bandera
La bandera és rectangular i blanca. Té l’escut de Sant Lluís en un costat i una representació del patró a l’altre.
Durant l’any ha d’estar guardada en un lloc preferent de les dependències municipals i s’ha de tenir cura del
seu estat.
Des del Pregó i fins a l’acabament de la Beguda ha d’estar exposada al balcó de l’Ajuntament, llevat de
l’estona del transcurs de la Qualcada i sense perjudici de retirar-la’n durant la nit.
Article 1.6.2 La canya verda i la cullereta de plata
La cullereta de plata porta, davant: la incisió de l’escut de Sant Lluís; i, darrere, la llegenda: “Festes de Sant
Lluís (i la data)”.
1.6.3 Músiques
Les melodies que interpreta el fabioler o fabiolera són tres:
- “Sa qualcada”. És la melodia més representativa i, com a tal, és la que interpreta el fabioler o fabiolera
normalment.
- “Es ball des còssil”. S’alterna amb la melodia “Sa qualcada” durant el replec.
- “S’aigo-ros”. S’interpreta sense tambor i únicament durant el repartiment de l’aigua-ros els dos dies de festa
en els actes religiosos.
Així mateix, la peça que la banda de música ha d'interpretar durant les voltes del Jaleo és la “Jota
estudiantina” integrada en la sarsuela El Postillón de la Rioja, de Cristóbal Oudrid Segura. D’altra banda,
durant el repartiment de canyes s’ha d'interpretar el pasdoble “El maniquí”, de Pio Díaz Olarte.”
“Capítol II Desenvolupament de la Qualcada
Article 2.1 El Dissabte
Article 2.1.1 Inici de la festa
És on es durà a terme el primer toc de fabiol de les festes patronals de l’any en curs.
La Junta de Caixers i Caixeres ha de participar durant la celebració del Pregó i juntament amb els cavallers i
cavalleresses que així ho desitgin, a l’acte d’entrega i col·locació de la bandera del nostre patró sant Lluís al
balcó de l’Ajuntament, acompanyant el batle o batlessa i el pregoner o pregonera. Han d’anar caracteritzats
amb la típica vestimenta que correspon al seu càrrec.
Una vegada entregada la bandera al ccaixer fadrí o caixera fadrina, el batle o batlessa donarà permís perquè
soni el primer toc de fabiol.
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La festa comença la vigília del darrer diumenge d’agost a l’hora acordada. El protocol de la Qualcada de les
festes patronals s’inicia quan el fabioler o fabiolera va al pla de sa Creu a demanar el permís del batle o
batlessa per fer el primer toc de tambor i fabiol i per començar la festa i anar a recollir el caixer fadrí o
caixera fadrina a ca seva. És en aquest moment quan té lloc el primer toc de tambor i fabiol, dient unes
paraules d’inici de protocol.
Una vegada junts, el fabioler o fabiolera i el caixer fadrí o caixera fadrina es dirigeixen a l’Ajuntament a
demanar permís per començar la festa; es fa entrega de la bandera al caixer fadrí o caixera fadrina.
Seguidament, es dirigiran a recollir el caixer casat al seu domicili, i a partir d’aquí comença el replec de tots
els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses de Sant Lluís; mentrestant, el fabioler o fabiolera va sonant.
Els caixers i cavallers no poden passar per davant l’església i el pla de sa Creu on hi ha les autoritats abans de
començar el replec.
Una volta fet aquest primer replec, es dirigeixen al Molí de Dalt, on els esperen la resta de cavallers i
cavalleresses de fora poble. Una vegada tots reunits, han d'anar a cercar el caixer batle o caixera batlessa a
l’ajuntament i s’incorporen a la Qualcada el caixer pagès o caixera pagesa i el caixer o caixera municipal.
Seguidament, el caixer batle o caixera batlessa (en cas de no ser el batle o batllessa del municipi) rep el bastó
de comandament i s’incorpora també a la Qualcada. Més endavant, al pla de Cas Rector, s’hi afegeix el caixer
capellà, després de rebre de tots els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses la salutació pertinent, tots ells
guindola en mà. Tot seguit, la comitiva parteix a fer el recorregut convingut pels carrers del poble. “
“Article 2.1.2 Completes
A l’hora convinguda, es dirigeixen a l’església parroquial de Sant Lluís per assistir a Completes. Havent
deixat els cavalls, es reuneixen a la part de darrere del pla de Cas Rector i formant parelles van a l’ajuntament
en aquest ordre:
Filera de l’esquerra
Fabioler o fabiolera
Caixer casat o caixera casada
Cavallers i cavalleresses
Caixer vocal o caixera vocal
Caixer capellà
Caixer pagès o caixera pagesa
Filera de la dreta
Caixer fadrí o caixera fadrina
Caixer o caixera vocal de més edat
Cavallers i cavalleresses
Caixer o caixera vocal
Caixer batle o caixera batlessa
Caixer o caixera municipal”
“Article 2.1.4 Passada
En aquesta volta, la banda de música interpretarà un pasdoble.
A continuació, tots els caixers, caixeres, cavallers i cavalleresses han de passar precedits pel fabioler o
fabiolera. El caixer fadrí o caixera fadrina ha de recollir la bandera de la tribuna d’autoritats.”
“Article 2.1.5 Comiat
En aquesta volta, la banda de música ha de romandre en silenci.
En acabar, s'han de col·locar el caixer batle o caixera batlessa i el caixer capellà al pla de Cas Rector; mentre
que el caixer fadrí o caixera fadrina, el caixer casat o caixera casada, el caixer pagès o caixera pagesa i el
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caixer o caixera municipal ho han de fer a l’altre costat del carrer per prendre comiat. La resta de caixers,
caixeres, cavallers i cavalleresses passaran davant d’ells llevant-se la guindola per acomiadar-se.”
“Article 2.1.6 Bandera
Finalment, el caixer fadrí o caixera fadrina acompanyat pel caixer casat o caixera casada a la dreta i el caixer
pagès o caixera pagesa a l’esquerra, anirà a deixar la bandera a mans del batle o batlessa o, si no hi és, del
primer/a tinent de batle, per tal que la posi al balcó de l’ajuntament. Aquests tres caixers i el caixer o caixera
municipal (que ha de romandre davant el caixer o caixera batlessa) s’han d’acomiadar, seguidament, en
l’ordre habitual del caixer batle o batlessa i del caixer capellà,. El caixer batle o caixera batlessa acomiadarà
el caixer capellà, moment en què queda dissolta la Qualcada. “
“Article 2.2.4 Darrer toc de fabiol
En dissoldre’s la Qualcada, es deixa un temps al màxim de breu possible perquè tots els caixers i les caixeres,
cavallers i cavalleresses puguin deixar el cavall i preparar-se per anar cap a l’Ajuntament i fer el darrer toc de
fabiol i la Beguda. Un cop reunits altra vegada tots al pla de Cas Rector passada aquesta estona, aniran en
ordre a l’ajuntament.
Allà el caixer fadrí o caixera fadrina farà entrega de la bandera al batle o batlessa, moment en què tots dos
poden fer un breu parlament d’agraïment, i llavors el batle o batlessa demana al fabioler que faci el darrer toc
de tambor i fabiol.
Una vegada acabat el darrer toc de fabiol, tots els caixers i caixeres i cavallers i cavalleresses es dirigiran cap
a la sala d’actes de l’ajuntament amb la resta de convidats i autoritats. “
3).- Afegir un capítol – el IV – als estatuts, amb la següent redacció:
“Capítol 4. Cerimonial de Sant Lluïset
El dissabte següent a les festes de Sant Lluís o el dissabte següent a la festivitat de Santa Tecla, se celebrarà la
festivitat de Sant Lluïset o Santa Tecla, segons que correspongui, la qual serà presidida pel Club de Jubilats.
A l’hora convinguda a la reunió prèvia, es torna a formar la Qualcada que anirà encapçalada per un fabioler o
fabiolera muntat (damunt un ase) i un cavaller o cavalleressa que portarà la bandera que el Club de Jubilats hi
té destinada, que serà el més vell d’entre tots els qui hi participin que mai l’hagi portada. Seguits després pels
cavallers i cavalleresses que hi participin.
Podran participar-hi totes les persones, sense límit d’edat, empadronades a Sant Lluís que així ho desitgin i no
estiguin sancionades a no sortir a les festes de Sant Lluís. La Junta de Caixers i Caixeres podrà acceptar
també la inscripció de cavallers empadronats en altres municipis que per raons familiars tenguin una forta
vinculació amb el poble, estudiant cas per cas anualment i sense que es desbordi la presència de cavallers i
cavalleresses.
La vestimenta és: camisa i pantalons blancs i sabates i botes o polaines negres. L’ase i els cavalls han d’anar
amb la típica sella menorquina, sense guarniments, i han de complir els mateixos requisits que per a les festes
de Sant Lluís.
Una volta tots reunits, es dirigiran al pla de Sa Creu, on el Club de Jubilats farà entrega de la bandera al
cavaller o cavalleressa que l’hagi de portar. Seguidament, faran un recorregut pels carrers del poble i es
dirigiran de nou al pla de sa Creu, on es tornarà a dipositar la bandera a la tribuna, moment en què començarà
el Jaleo. Es faran dues o tres voltes de Jaleo, depenent de la quantitat de cavalls que hi participin. Tot seguit,
es farà una volta d’entrega de canyes i una volta de passada més, en què es farà entrega de la bandera.
Passada una estona prudencial per deixar els cavalls, es reunirà a peu tota la comitiva al pla des Rector, i
formant parelles encapçalats pel banderer i el fabioler o fabiolera es dirigiran al Club de Jubilats per a la
convidada. Quan siguin dins, es farà entrega de la bandera als representants del Club i es farà el darrer toc.”
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Tercera. Aprovar amb caràcter definitiu, resoltes les al·legacions presentades, Estatuts
de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les festes patronals de Sant Lluís i
règim sancionador dels protocols de les festes patronals de Sant Lluís, una vegada s’hi
hauran incorporat les modificacions estimades en els termes abans indicats.
Quarta. Publicar el text íntegre dels Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els
Protocols de les festes patronals de Sant Lluís i règim sancionador dels protocols de les
festes patronals de Sant Lluís al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
TERCER. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DE DIA 15.11.16.
PROPOSTA DE BATLIA AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN
DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Reglament Intern del Centre
Esportiu Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segueix la presidenta. Recorda que els convocats ja en saben cinc cèntims, del tema, i que avui en
dia funciona un reglament d’ús, però que no estava escrit en paper. Des del moment que l’àrea
d'Esports es va comprometre a revisar l’Ordenança municipal en qüestió de preus i actualitzar-la,
també van decidir donar forma al Reglament esportiu municipal per, a la vegada, relacionar-lo amb
el Conveni que signarien amb les diferents entitats, ja que dins el Conveni també hi entra el
compromís que les entitats que el signin respectaran aquest reglament de règim intern. --------------Com ja se sap, a partir que l’aprovi el Ple hi ha 30 dies d’exposició pública per tal que la gent el
pugui consultar i, si n’és el cas, presentar-hi les al·legacions pertinents. Així mateix, comenta que
és un reglament molt bàsic i totalment adequat als usuaris que van al poliesportiu. ---------------------La presidenta demana si qualcú vol comentar o demanar res. Si se l’han llegit, ja veuran que inclou
els drets i els deures dels usuaris tant amb relació a les activitats dirigides, a l’ús dels vestidors i de
les instal·lacions, com també respecte a la convivència entre els usuaris, etc. A més a més,
esmenta que inclou els espais que hi ha al centre esportiu, tant a l’interior com a l’exterior. ----------Segueix la presidenta. Explica que el document ha estat revisat pels Serveis Jurídics a fi que
estigués redactat d’acord amb la normativa. -----------------------------------------------------------------------I no havent-hi més intervencions, es sotmet a votació la proposta presentada. ---------------------------La Comissió Informativa General, per tres vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3), acorda elevar
a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord: ------------------------------Primera. Aprovar inicialment el Reglament intern del Centre Esportiu Municipal Sant Lluís. --------Segona. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al tauler
d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas
que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. ------------Tercera. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin inscrites en el registre
municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició.
Quarta. Sol·licitar informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona." ---------------------

Intervé la batlessa. Manifesta que avui en dia podem estar satisfets que a la fi i des de
1993, que es quan es va inaugurar el pavelló municipal, es disposa per escrit d’un
document que regula l’ús d’aquest pavelló; i més, tenint en compte que de cada vegada
hi ha més usuaris en aquesta instal·lació esportiva municipal. Afegeix que, si bé ja es
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complien unes normes de convivència i d’ús, no hi havia cap document on quedassin
reflectives i, com a batlessa i regidora d’Esports d’aquest Ajuntament, diu que està molt
satisfeta de poder presentar aquest Reglament.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Informativa General.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres de VOLEM SANT
LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del PP (5),
acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament intern del Centre Esportiu Municipal Sant Lluís.
Segon. Exposar al públic l’acord anterior junt amb el reglament mitjançant anunci al
tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies així com al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents; en el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit del municipi i que estiguin
inscrites en el registre municipal d’associacions, sempre que el seu fi tengui relació
directa amb l’objecte de la disposició.
Quart. Sol·licitar informe sobre l’impacte de gènere a l’Institut Balear de la Dona.
QUART. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.11.16.
PROPOSTA DEL REGIDOR D'URBANISME AMB RELACIÓ A LA PETICIÓ DE
REVISIÓ D'OFICI DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 3239 (EXP. 111-U/14)
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la proposta presentada pel regidor d’Urbanisme amb relació a l’assumpte
indicat, que diu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------“En data 21.07.2016 (RE núm. 4087), la mercantil Greenbridge, SL, presenta escrit a l’Ajuntament
demanant la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la llicència d’obres 3239 (exp.
111-u/14), llicència concedida per la Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2014 per a la
construcció d’un tancament amb paret seca a Ciutat Jardí, 22 de Binibèquer Vell.-----------------------Sol·licitat informe als serveis jurídics municipals, s’emet el mateix amb el següent contingut: --------“I. Análisis de la solicitud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------El escrito de solicitud de revisión, además de cuestionar la accesibilidad del expediente administrativo, la
actitud del Ayuntamiento ante denuncias presentadas por el mismo en relación a la obra licenciada y referir
una información urbanística previa, la normativa urbanística que entiende de aplicación en general y, sobre
todo, transcribir la normativa de aplicación al procedimiento de revisión de los actos nulos –incluyendo en la
misma la normativa urbanística sobre la acción pública, concepto de licencia de obras y demás-, por fin, en
relación a la cuestión, en el punto séptimo alega “… la concurrencia de la causa de nul·litat de ple dret del
artícle 62.1.f de la Llei 30/1992, per infracció manifesta, greu i evident de l’article 132 de les normes
subsidiàries de Sant Lluís.”, como único fundamento. -------------------------------------------------------------------------En este punto hace especial mención a la información urbanística facilitada por el Ayuntamiento en relación
a los terrenos en que se ubica el objeto de la licencia de obras cuestionada, con la que se muestra
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absolutamente de acuerdo y que, por tanto, existe plena coincidencia entre el Ayuntamiento y el solicitante
de la revisión de oficio de la licencia que estima nula de pleno derecho. ------------------------------------------------II. La licencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En lo que no se puede estar de acuerdo es en que la licencia de obras haya incurrido en infracción de la
normativa aplicable a la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El terreno indicado constituye un único solar urbanístico al que le es de aplicación el artículo 132 –Zona
Binibeca Vell REU*-1) de la NNSS vigentes, que establece, como señala el solicitante de la revisión de la
licencia, que la parcela mínima es la existente, siempre que cumpla los requisitos del artículo 126, y ello
implica que es única e indivisible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Las demás condiciones y parámetros urbanísticos permiten la existencia de diversas viviendas unifamiliares
aisladas que, ubicadas en un único solar, obviamente, están sujetas al régimen de condominio o de
comunidad de propietarios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------El solicitante de la revisión de la licencia deriva que ésta es nula de pleno derecho de que el solar es único e
indivisible y que el cerramiento o delimitación con pared seca de una supuesta “parcela” (aunque con esta
denominación adquirieron unos y otros ante notario el terreno en que la casa se ubica y el circundante),
supone la parcelación, división o segregación del único solar que, según señala “se trata de un terreno que
está en régimen de ondominio … al servicio del todo el resto de viviendas unifamiliares aisladas de la
zona…”, por lo que concluye que “la mencionada licencia infringe de forma manifiesta, grave y evidente el
artículo 132 de las Normas Subsidiarias e Sant Lluis.” ------------------------------------------Pero, resulta que la parcelación urbanística, de acuerdo con la más añeja legislación urbanística, es la
división con la finalidad de constituir parcelas edificables y la segregación o división es la formación de otra u
otras parcelas urbanísticas, que no aparecen sin más por la simple delimitación de un terreno con una pared
seca, en este caso de escasos centímetros de altura, u otro elemento y, sobre todo, no se trata tanto de un
acto material, como de un acto jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------------Por la misma regla en que basa la petición de revisión de la licencia, el peticionario debería entender que la
ocupación con terrazas privativas, que el mismo ha realizado alrededor de la vivienda, delimita y se “apropia”
de terreno con más evidencia y eficacia que con unos centímetros de altura de pared seca claramente
delimitativa de un espacio, que podría ser el de uso privativo, por lo que constituirían asimismo, divisiones
del solar común, siendo evidente que ello no es así. --------------------------------------------------------------------------Habrá de tenerse presente que las licencias de obra se otorgan sin perjuicio del derecho de terceros, es
decir, que son un simple acto administrativo por el cual se adquiere el derecho al ejercicio de una facultad
determinada permitida por la normativa urbanística, sin que esta facultad administrativa, obviamente, pueda
ejercitarse sobre un terreno que no pertenezca al sujeto autorizado, pero esta acción rebasa al control del
derecho urbanístico e incluso del derecho administrativo para inserirse de pleno en el del Derecho civil. -----La licencia de obra controvertida no tiene el más mínimo alcance de comportar autorización alguna para la
división, segregación o parcelación del solar único, en que se ubican una serie de viviendas, por tanto la
licencia de un modo manifiesto y claro no infringe el artículo 132 NNSS vigentes. -----------------------------------Como indica la propia solicitud de revisión, están en régimen de condominio o de comunidad de propietarios,
o bien en régimen de propiedad horizontal tumbada, todo ello, obviamente, regida por normas del derecho
civil, por lo que si la obra licenciada invade propiedad comunitaria, es decir, de la comunidad de propietarios
del solar único, que permanece siendo único e indivisible, es un conflicto que los miembros de la misma
deben dirimir en la jurisdicción civil por ser, como se ha dicho, una cuestión regulada en el ámbito del
Derecho civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Inadmisión de la solicitud de revisión de oficio. -----------------------------------------------------------------------------El artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aplicable por razón de la fecha de la solicitud de
revisión, y de idéntico texto que el artículo 106 de la vigente Ley 39/2015, que entró en vigor el día 2 de
octubre corriente, en el apartado 3 dispone que el órgano competente para la revisión de oficio podrá
acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin
necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma,
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan
manifiestamente de fundamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------El único alegato de fondo de la instante de la revisión, que es la infracción del artículo 132 NNSS vigentes,
porque entiende que la licencia para la construcción de una pared de escasos centímetros de altura que
circunda la vivienda implica la autorización para formar otra parcela urbanística o se ha segregado o dividido
el solar o parcela urbanística única en que se ubican una serie de viviendas unifamiliares aisladas, no tiene
el más mínimo fundamento jurídico y, por ello, se puede afirmar que carece manifiestamente de fundamento.
Más cuando sostiene que todavía hay una sola parcela urbanística cuando en la realidad otras viviendas del
mismo condominio, que también sostiene existente, están también enmarcadas dentro de paredes similares.
IV. Órgano competente para revisar de oficio en las Entidades Locales. -------------------------------------------------En relación al órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio,
la Ley 7/1985, de 2 de abril, (artículo 110.1) solamente precisa el órgano competente respecto de la revisión
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de los actos dictados en vía de gestión tributaria, estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de la
Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de tales actos. No existe previsión
concreta sobre esta cuestión en el contexto del procedimiento administrativo común, pero de una
interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 de dicha Ley 7/1985, de 2 de abril, parece que cabe
entender que si para la declaración de lesividad de actos anulables la competencia es del Pleno (artículo
22.2.k), correspondiendo la iniciativa al Alcalde (artículo 21.1.1), la revisión de oficio de actos nulos de pleno
derecho debe someterse al mismo régimen, pues en otro caso se produciría una asimetría inaceptable. -----V. CONCLUSIÓN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entiendo, en base a lo expuesto, que procede por el Pleno acordar la inadmisión a trámite de la solicitud
formulada por GREENBRIDGE, S.L., sin necesidad de recabar Dictamen del órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma, procediendo a su archivo.” ----------------------------------------------------------------------------

A la vista de l’informe anterior i en harmonia amb ell, elev a la Comissió Informativa Especial de
Comptes la següent -----------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer.- No admetre a tràmit la sol·licitud formulada per Greenbridge, SL (RE núm. 4087, de 21 de
juliol), de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la llicència d’obres 3239 (exp. 111-u/14),
llicència concedida en data 21.07.2014 per a la construcció d’un tancament amb paret seca en
Ciutat Jardí, 21 de Binibèquer Vell. -----------------------------------------------------------------------------------Segon.- Ordenar l’arxiu de l’expedient.” -----------------------------------------------------------------------------Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tenint en compte l’informe jurídic, no s’admet a tràmit la
sol·licitud formulada per Greenbridge, SL, de revisar d’ofici la declaració de nul·litat d’una llicència
d’obres per a la construcció d’un tancament amb paret seca; i que, si bé es podria haver resolt per
decret de Batlia, la qüestió es du al Ple a fi de tenir més seguretat jurídica. -------------------------------La Comissió Especial de Comptes, per quatre vots a favor, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (2), PSOE (1) i el PI (1); i tres abstencions, corresponents als membres del PP (3),
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord: -----------Primera. No admetre a tràmit la sol·licitud formulada per Greenbridge, SL (RE núm. 4087, de 21 de
juliol), de revisar d’ofici la declaració de nul·litat de la llicència d’obres 3239 (exp. 111-u/14),
llicència concedida en data 21.07.2014 per a la construcció d’un tancament amb paret seca a
Ciutat Jardí, 21, de Binibèquer Vell. ----------------------------------------------------------------------------------Segona. Ordenar l’arxivament de l’expedient." ---------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, tal com va comentar a la comissió, no s’admet
a tràmit la revisió d’ofici de la declaració de nul·litat d’una llicència d’obres; i que, si bé es
podria haver resolt per decret de Batlia, la qüestió es du al Ple a fi de tenir més seguretat
jurídica.
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la comissió el Grup del Partit Popular es va
abstenir, però com que es tracta d’una llicència que es va donar en el passat mandat, i
per coherència política, i vist els informes emesos, tant d’abans com d’ara, anuncia que
hi votaran a favor.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Primer. No admetre a tràmit la sol·licitud formulada per Greenbridge, SL (RE núm. 4087,
de 21 de juliol), de revisar d’ofici la declaració de nul·litat de la llicència d’obres 3239
(exp. 111-u/14), llicència concedida en data 21.07.2014 per a la construcció d’un
tancament amb paret seca a Ciutat Jardí, 21, de Binibèquer Vell.
Segon. Ordenar l’arxivament de l’expedient.
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CINQUÈ. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE DIA 17.11.16.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER L'OBERTURA DEL
REGISTRE D'ENTRADA DE DOCUMENTACIÓ ELS CAPVESPRES
La secretària dóna compte del dictamen emès amb relació a l'assumpte indicat, que diu:
"Es dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit Popular, RE 5947, de dia 10.11.16,
que diu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“El Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament de Sant Lluís és operatiu per al públic els
dies laborables entre les 08:30 i les 14:00 hores. El registre d’entrada de documentació s’obre
també aquests darrers anys els dissabtes, essent atès a la Biblioteca Pública durant el seu propi
horari d’obertura. Per altra banda, s’ha reduït durant els darrers mesos l’horari d’atenció al SAC,
restant mitja hora d’operativitat (s’ha passat de tancar de les 14:30 a les 14:00 hores). Es cert que
amb la posada en funcionament de l’administració electrònica, és possible presentar documentació
a l’Ajuntament en qualsevol moment, però també ho és el fet de que no tothom està a l’abast de fer
servir aquesta nova eina administrativa, i a més que els actuals horaris d’obertura del SAC poden
causar problemes d’accessibilitat a l’Administració de molts ciutadans anònims per motius
d’incompatibilitat amb els seus propis horaris de feina... --------------------------------------------------------Així mateix, en els darrers mesos el servei administratiu d’atenció al ciutadà que ofereix la Policia
Local és obert no tan sols els matins, sinó també els capvespres, per la qual cosa seria fàcil que
els ciutadans interessats poguessin presentar registres d’entrada de documentació per mitjà
d’aquest servei administratiu policial (tal vegada estampant un simple segell amb el corresponent
número d’entrada, data i hora, fent posteriorment les feines administratives de documentació
informàtica els empleats del SAC). -----------------------------------------------------------------------------------Altres municipis de Menorca obren ja el registre d’entrada de documentació alguns capvespres, i
segurament ara seria un bon moment per començar a obrir els capvespres el registre d’entrada de
documentació del nostre Ajuntament, aprofitant l’atenció administrativa vespertina que ara ofereix
la Policia Local, tot açò a fi de donar un millor i més complert servei als nostres conciutadans,
facilitant l’accés a la seva Administració Municipal. --------------------------------------------------------------Per lo exposat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Sant Lluís eleva a la
consideració del Ple la següent ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA D’ACORD ------------------------------------------------------------------------------------------------Conscients de la necessitat d’oferir un millor i més complert servei als nostres conciutadans,
facilitant l’accés a la seva Administració Municipal, el Ple de l’Ajuntament de Sant Lluís acorda:
Primer. Iniciar els tràmits necessaris per obrir els capvespres el registre d’entrada de
documentació de l’Ajuntament de Sant Lluís per mitjà del servei administratiu d’atenció al ciutadà
que ara ofereix el Cos de Policia Local a la ciutadania. ---------------------------------------------------------Segon. Donar la suficient publicitat a aquest acord als efectes de la màxima divulgació d’aquest
nou servei als nostres conciutadans i públic en general, a fi del seu coneixement perquè puguin
utilitzar aquest temps d’obertura si els és necessari.” -----------------------------------------------------------Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que durant la legislatura passada es va estudiar la possibilitat
d’obrir el Registre d’Entrada els capvespres, però com que es va ampliar aquest servei establint la
possibilitat de registrar els dissabtes, la cosa va quedar una mica aturada. Ara bé, atès que durant
els darrers mesos s’ha reduït l’horari d’atenció al SAC restant mitja hora d’operativitat; i, atès que el
servei administratiu d’Atenció al Ciutadà que ofereix la Policia Local està obert no tan sols els
matins, sinó també els capvespres, considera que seria un bon moment per facilitar als ciutadans
la possibilitat de registrar documents els capvespres a través de la Policia Local. ----------------------Intervé el president. Manifesta que el servei administratiu d’Atenció al Ciutadà que ofereix la Policia
Local està obert quasi sempre, ja que hi ha dues persones que fan aquesta funció, i que, en cas de
baixa o de vacances d’una de les dues persones, allò que es fa es tancar el servei els capvespres i
operar els matins, per la qual cosa no poden garantir que estigui sempre obert els capvespres. A
més, en el marc de l’administració electrònica, jurídicament i tècnicament no és gaire viable que la
Policia hi posi un segell i l’endemà el SAC en faci el registre. Ara bé, allò que sí que nosaltres
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trobam que es podria estudiar és la possibilitat d’obrir un capvespre el SAC, però no un altre lloc
extern. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La secretària afegeix que considera que és totalment contraproduent que aquest servei el faci la
Policia Local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Olives Salas manifesta que, doncs, es podria modificar la proposta d’acord presentada pel
Grup del Partit Popular, en el sentit de proposar estudiar la possibilitat d’obrir un capvespre el
Registre d’Entrada de documentació de l’Ajuntament de Sant Lluís per mitjà del Servei d’Atenció al
Ciutadà. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A la vista de la modificació proposada, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:---------------------------Única. Estudiar la possibilitat d’obrir un capvespre el Registre d’Entrada de documentació de
l’Ajuntament de Sant Lluís per mitjà del Servei d’Atenció al Ciutadà." ----------------------------------------

Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que en la passada legislatura es va determinar
l’obertura del Registre d’Entrada els dissabtes, per tal de facilitar l’accessibilitat dels
ciutadans a l’Administració local; ara bé, com que durant els darrers mesos es va reduir
l’horari d’atenció al SAC restant mitja hora d’operativitat, i atès que el servei administratiu
d’Atenció al Ciutadà que ofereix la Policia Local està obert no tan sols els matins, sinó
també els capvespres, el Grup del Partit Popular va considerar que seria un bon moment
per facilitar als ciutadans la possibilitat de registrar documents els capvespres a través de
la Policia Local. Per açò, es va presentar aquesta moció. No obstant açò, a la comissió
s’hi van posar de manifest els possibles problemes tècnics que podria tenir el fet de
registrar documents administratius per part d’un òrgan policial, per la qual cosa es va
arribar a l’acord d’estudiar la possibilitat d’obrir un capvespre el Registre d’Entrada de
documentació per mitjà del SAC. Conclou demanant que s’estudiï seriosament aquesta
possibilitat, ja que, si bé és cert que actualment hi ha en marxa l’administració
electrònica, també és cert que estarà una llarga temporada fins que no sigui plenament
operativa. Per tant, el fet d’obrir un capvespre el SAC, açò seria facilitar la gestió als
ciutadans.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que està content de la postura presa pel Grup
Popular sobre aquest assumpte i assenyala que, efectivament, s’estudiarà aquesta
possibilitat i es mirarà de quina manera es pot donar aquest servei sense perjudicar en
excés la part econòmica d’aquest Ajuntament.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació el dictamen presentat per
la Comissió Especial de Comptes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres assistents, acorda:
Únic. Estudiar la possibilitat d’obrir un capvespre el Registre d’Entrada de documentació
de l’Ajuntament de Sant Lluís per mitjà del Servei d’Atenció al Ciutadà.
SISÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A
LA CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA A MALLORCA PER ALS MALALTS
DESPLAÇATS DES DE MENORCA I ELS SEUS FAMILIARS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
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82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit
Popular, que diu:
"El Govern balear va anunciar, el 31 d'octubre de 2015, amb motiu de la presentació del projecte
de Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2016, una inversió de 960.000 euros
durant aquest any per a la construcció d'una residència destinada a l'allotjament dels menorquins
que han de desplaçar-se a Mallorca per a ser atesos de diferents patologies; amb l'objectiu de
disposar d'un nou espai per a aquests malalts i els seus familiars i acompanyants. ---------------------El conseller Marc Pons, en aquell moment conseller de Presidència i portaveu del Govern que
presideix Francina Armengol, va afirmar que aquesta inversió garantitzava "el cumpliment d'un dels
principals compromisos del Pacte de Govern" i va afegir que aquesta residència constitueix "un
objectiu prioritari". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------L'allotjament dels malalts menorquins que es desplacen a Mallorca per a rebre atenció sanitària
especialitzada, junt amb les persones que els acompanyen, és possible gràcies a l'acord signat per
l'anterior Govern balear, concretament, el llavors conseller de Salut, Martí Sansaloni, que ha
permès disposar de les habitacions de la Residència Can Granada. ----------------------------------------Quan han transcorregut dotze mesos des de que el Govern balear va fer aquest anunci i no s'ha
executat ni s'ha donat compliment a aquest "cormpomís", el Grup Municipal del Partit Popular
presenta davant el Ple, per a la seva aprovació, aquestes PROPOSTES D'ACORD: -------------------1.- El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís constata i lamenta el retard en la construcció i la posada en
marxa de la residència per a malalts de Menorca i els seus familiars a Mallorca, anunciada i
reiteradament promesa pel Govern de les Illes Balears. --------------------------------------------------------2.- Instar al Govern de les Illes Balears a cumplir els seus compromisos amb Menorca. ---------------3.- Adreçar escrit a la presidencia del Govern de la Comunitat Autònoma per a demanar
explicacions d'aquest incompliment, els motius dels retard i quin és el calendari per a la posada en
marxa d'aquesta residència. -------------------------------------------------------------------------------------------4.- Adreçar escrit a la presidència del Consell Insular de Menorca per a adherir-se a aquesta moció
en termes similars a les propostes d'acord." ------------------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que la motivació d’aquesta moció és deguda
a una manca de compliment d’un dels principals compromisos del pacte de govern, i
aquesta residència constituïa un compromís prioritari per al conseller Marc Pons,
conseller de Presidència i portaveu del Govern. En els Pressuposts de 2016, tom 5è
(que es refereix als serveis de salut de les Illes Balears), a l’objectiu núm. 9, (que recull el
Pla d’infraestructures i tecnologies), punt 10è es recull: “Iniciar la creació d’una
hostatgeria per a pacients i familiars traslladats des de Menorca, Eivissa i Formentera
que es veuen obligats a desplaçar-se a Mallorca”. Manifesta que ha passat un any, som
davant uns nous pressuposts i no s’ha mogut cap fitxa en aquest sentit. Ara per ara, allò
que tenen a l’abast els menorquins o residents d’altres illes és la Residència Can
Granada, gràcies a un acord signat en temps de l’anterior Govern balear del Partit
Popular pel conseller de Salut, Martí Sansaloni. A més, en el projecte de Pressuposts de
2017, dins el mateix tom 5è i objectiu esmentat anteriorment, no es fa menció de cap
hostatgeria per a pacients i familiars traslladats, sinó que únicament en el punt 5è es
recull: “Mantenir la residència per a pacients traslladats a l’hospital universitari de Son
Espases”.
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Continua la Sra. Tronch Folgado. Es demana: Mantenir la residència? Quina? Can
Granada? On queda la promesa, recollida en els pressuposts de 2016, de fer un centre?
Per tant, si tenen les respostes, les facin saber; si no, almenys donin suport a aquesta
proposta perquè el Govern balear —el govern de tots, no només d’una illa grossa—
expliqui el perquè d’aquest incompliment; els motius dels retards; quin calendari hi ha
previst; i, a més, que el Consell Insular de Menorca faci pressió perquè els menorquins i
menorquines tenguin accés a un allotjament digne en cas de necessitat mèdica, ja que,
malalts, ens hi podem posar qualsevol de nosaltres en qualsevol moment.
Intervé la regidora de Serveis Socials, la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que sabem que
els treballs per a dotar d’una residència per a pacients i familiars a l’hospital en qüestió
estan en marxa; i també en un altre hospital, Can Misses, d’Eivissa, per als pacients i
familiars que es desplacin de Formentera; també sabem que s’han millorat les
condicions de les persones que s’han desplaçat des de Menorca, Eivissa i Formentera a
l’hospital de Mallorca; s’han eliminat els copagaments en el cas de l’allotjament de la
residència Can Granada; s’ha actualitzat també l’import de les dietes i, gràcies a un
conveni amb ASPANOB, s’ha posat a disposició dels pacients infants oncològics que es
desplacin, fins a tres pisos que tenen una cabuda de dotze persones. Afegeix que el
govern complirà amb aquests projectes i amb la paraula donada, i pensam que si el PP
no va fer res no s’ha de sentir tan culpable i que, almenys, es faci a un costat i no molesti
els que sí que donen respostes veritables a la gent. Conclou dient que les obres tenen
açò: el Sr. Bauzà va dir que la radioteràpia a Menorca funcionaria l’any 2015, i no s’havia
fet ni el projecte ni licitat l’obra del búnquer dins l’hospital... Per tot açò, anuncia que hi
votaran en contra.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
Grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents
als membres del PP (5); i sis vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1). Atès el resultat de la votació, la batlessa anuncia
que queda rebutjada la moció presentada pel Grup del Partit Popular.
SETÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ LA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA REALITZI ELS PAGAMENTS DE LA PAC ALS
AGRICULTORS DE BALEARS
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit
Popular, que diu:
"1.- Que el sector agrari de les Illes Balears es troba en una difícil situació degut a diferents factors
que provoquen una baixa rendibilitat. ---------------------------------------------------------------------------------
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2.- Que el sector agrari és estratègic per la nostra Comunitat autònoma de forma general i pel
nostre municipi de forma particular degut a tots els serveis mediambientals i socials que genera
endemés de la producció local d'aliments. --------------------------------------------------------------------------3.- Que les explotacions de Balears tenen assignats uns 28.000.000 € anuals de fons 100%
europeus en concepte d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquests fons no depenen per
res de la Hisenda autonòmica i estan a disposició directa de la Comunitat Autònoma. -----------------4.- Que la Unió Europea va autoritzar als diferents estats membres a realitzar un avançament de
fins al 70% dels pagaments de la PAC a partir del 17 d'octubre. ---------------------------------------------5.- Que històricament, a les Balears, aquests pagaments s'havien realitzat sempre en torn al 15-20
d'octubre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- En aquestes dades és quan els agricultors tenen unes despeses extraordinàries degut a què és
el moment de sembrar, llaurar, adobar la terra... ------------------------------------------------------------------7.- Que la Conselleria d'Agricultura no ha realitzat cap pagament als agricultors de les Balears en
aquest concepte en data d'avui. ---------------------------------------------------------------------------------------8.- Que la totalitat de l'import de les ajudes de la PAC sempre s'havien pagat als pagesos abans
del 31 de desembre de cada any. -------------------------------------------------------------------------------------Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís l'adopció dels següents acords: --------1.- L'Ajuntament de Sant Lluís manifesta el seu suport a l'activitat agrícola que els seus pagesos
venen desenvolupant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.- L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern Balear a efectuar de forma immediata els pagaments de la PAC als pagesos de les Illes
Balears. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- L'Ajuntament de Sant Lluís insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern Balear a assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebran la totalitat de les ajudes de
la PAC abans del 31 de desembre de 2016." -----------------------------------------------------------------------

Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que si agafam el precedent de la moció tractada en el
punt anterior pràcticament podem saber quin serà el resultat, ja que ens diran que el
Govern balear ho té tot solucionat, que els pagesos estan millor que mai, i votaran en
contra d’aquesta moció perquè la moció no tindrà sentit... Ara bé, si bé és cert que
sabem que s’està fent feina, també sabem que aquest departament té un enorme retard
des de l’any 2015; que la cosa va molt endarrere i que sembla que dins enguany no
arribarà cap import més; i que, si bé és cert que Sant Lluís no és el municipi en què
tinguem una gran pagesia activa, pensam que és convenient que tots remem cap a la
mateixa direcció, cap un sector prioritari que, per desgràcia, se’n va per avall moltes
vegades per la falta de suport polític. Conclou dient que el fet que se’n vagi tant
endarrere per falta de direcció del departament d’Agricultura és una de les qüestions en
què un ajuntament hi pot dir cosa i ho pot transmetre al Govern de les Illes Balears
perquè hi posi remei. Per tot açò, demana el vot favorable a la moció presentada.
Intervé el Sr. Lora Buzón. Manifesta que, efectivament, ho ha endevinat el portaveu del
Partit Popular, en el sentit que si la moció se sotmet a votació tal com s’ha presentat, hi
votaran en contra. Ara bé, si retira els punts segon i tercer de la moció i deixa només el
punt primer, hi votaran a favor. Així mateix, manifesta que es remetrà als informes de la
Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears, en el sentit dels acords a què
s’ha arribat amb la pagesia en l’àmbit balear. Assenyala que es va negociar amb el
FOGAIBA la forma en què es farien els pagaments de la PAC i, segons el Govern balear,
aquestes són les dades:
− 30 de novembre de 2016: bestreta de fins al 70% del pagament bàsic i pagament
verd.
−
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−
−

30 de gener de 2017: pagament de saldo de fins al 95% del pagament bàsic i
pagament verd.
Cada dia 20 de mes posterior a gener de 2017: pagaments fins a arribar al 100%
del pagament bàsic, pagament verd i resta d’ajudes acoblades.

Continua el Sr. Lora Buzón. Pel que fa a les propostes d’acord de la moció presentada,
manifesta que l’equip de govern està d’acord amb la primera proposta, ja que tothom
està d’acord a donar suport a la pagesia. Respecte a la segona proposta, manifesta que
des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del govern balear ens han
contestat el següent:
“ Els pagaments de la PAC és un tema seriós que no es pot prendre a la lleugera, el pagament de
la PAC en la seva totalitat és aproximadament de més de 28.000.000 €, amb un total
d’aproximadament 6.500 expedients (import mitjà de 4.307,69 € per expedient), i una equivocació o
uns pagaments indeguts poden ocasionar, en el retorn del percebut i/o sanció per al pagès i unes
sancions importants per a l’Administració, com els més de 200.000 € amb què ens vam trobar quan
vam arribar per una mala gestió en l’assignació de pastures (que segons la CE eren bosc) feta per
l’anterior gerent del FOGAIBA, el Sr. Joan Simonet. Per tant, és molt irresponsable demanar
pagaments immediats en aquests temes sense saber la manera com va el pagament arreu de
l’estat i arreu d’Europa. En tot cas, es pagarà abans del que reclama el Partit Popular, que serà
abans de finalitzar el mes de novembre i abans que comenci el període ordinari de pagament.
Ja vam anunciar fa més d’un més que faríem el pagament a finals de novembre per assegurar que
tot es faci de forma correcta i efectiva i evitar així el risc d’entrar en sancions per pagaments
indeguts i per fer una gestió justa i responsable dels fons públics (cosa que posam en dubte vist el
que han estat fent ells aquests darrers anys). Actuant així, de forma responsable, a juny del 2016
hem estat la tercera comunitat de tot Espanya que més va pagar.”

I, sobre la tercera proposta, manifesta que la resposta ha estat la següent:
“El que demanen no s’ha fet mai perquè no és possible, això demostra un desconeixement total del
reglament europeu de la PAC, a no ser que es vulguin utilitzar els pagesos com a arma política
contra el govern. És irrealitzable ja que tothom sap que les ajudes acoblades de l’oví sobretot,
requereixen uns controls (0’4 mens per ovella reproductora) que no estan llests fins que no les
comencen a pagar, que serà al febrer. En tot cas, els període de pagament que marca el
Reglament de la Unió Europea són els següents:
− Del 15 d’octubre al 30 de novembre és el període per al pagament de fins el 70% del
pagament bàsic i pagament verd.
− De l’1 de desembre fins al 30 de juny el pagament de la totalitat a percebre de tots els
conceptes inclosos en l’expedient com a beneficiari de la PAC.”

Finalment, el Sr. Lora Buzón manifesta que davant aquesta documentació l’equip de
govern votarà en contra de la moció presentada, si no és que el Grup del Partit Popular
retiri les propostes segona i tercera i només mantengui la primera, en el qual cas hi
votarien a favor.
Intervé novament el Sr. Coll Alcina. Manifesta que el Sr. Lora ens podia haver passat
aquest correu electrònic i ja no feia falta tractar la moció, ja que de la manera que ho ha
llegit era evident que no tenien cap ganes de donar-hi suport... Ara bé, si diuen que
pagaran i que estan pagant, es demana: Quin problema hi ha de donar-hi suport? No ho
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entén. Afegeix que és clar que aquesta qüestió no es pot prendre a la lleugera quan hi
va darrere la sostenibilitat del món de la pagesia, i és una qüestió seriosa, que no seria
seriós si només s’aprovàs de donar suport a la pagesia sense uns altres tipus de
compromisos que ho materialitzin. Per tant, si es vol aprovar el text sencer del correu
electrònic que s’ha llegit, no hi té cap inconvenient, ja que allò que vol el Grup del Partit
Popular és que hi hagi compromisos. Per tot açò, anuncia que el Grup del Partit Popular
manté totes les propostes que figuren a la moció presentada, ja que si el Govern balear
té aquests doblers, allò que ha de procurar fer és que els destinataris els rebin com més
prest millor.
Intervé novament el Sr. Lora Buzón. Manifesta que ell l’única cosa que ha fet ha estat
dirigir-se a la Conselleria per saber què hi havia sobre aquest tema en qüestió, i que si el
portaveu del Partit Popular s’hagués dirigit a l’esmentat organisme també li haurien
remès a ell aquest correu electrònic, de manera que ja no hauria fet falta que presentàs
aquesta moció.
Intervé el Sr. Carretero Tudurí. Demana que el present punt quedi damunt la taula i que
s’intenti fer una proposta sobre aquesta qüestió en la qual tots els grups polítics hi
estiguin d’acord. En cas que açò no s’accepti, demana que els punts de la moció es
votin per separat.
Pren la paraula el Sr. Coll Alcina. Manifesta que accepta que el present punt quedi
damunt la taula. Ara bé, recorda que aquesta moció fa temps que ha estat presentada en
aquest Ajuntament i que podria haver passat per comissió, cosa que no ha estat així, i tal
vegada es podria haver arribat a un consens. Accepta la retirada, sempre que vagi a la
pròxima comissió i es pugui pactar un text conjunt, ja que el nostre objectiu no és fer
política amb aquest tema, sinó que realment pensam que és un benefici i estam
disposats a arribar a un acord. Així mateix, demana al Sr. Lora que li passi el correu que
ha rebut de la Conselleria —correu que suposa que no li haurien contestat així a ell—
per poder-lo estudiar.
Finalment, la batlessa manifesta que si la present moció no ha passat per la comissió
pertinent ha estat perquè la comissió que havia de tractar aquest assumpte no es feia
fins al mes que ve. Per açò és que s’ha dut directament al Ple.
Tot seguit, la secretària manifesta que seria més correcte retirar el present punt de l’ordre
del dia, que no deixar-lo damunt la taula; i és que la retirada d’un punt és per a incorporar
documents o informes posteriors, i el fet de quedar el punt damunt la taula vol dir que
s’ajorna fins a la sessió següent.
A continuació, la batlessa sotmet a votació la retirada del present punt de l’ordre del dia,
la qual cosa és aprovada per unanimitat dels onze membres assistents.
VUITÈ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER A LA
MILLORA DELS SERVEIS ASSISTENCIALS I SOCIOSANITARIS DE MENORCA
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
A continuació, la secretària dóna compte de la moció presentada pel Grup del Partit
Popular, que diu:
"Atès que el 25 d'agost els mitjans de comunicació recollien les declaracions de la Consellera del
Govern Balear, Fina Santiago, la qual on s'anunciava que solament es construirien 2 o 3 noves
residències per a gent gran a Mallorca ja que les 120 o 160 persones en llista d'espera a Menorca i
Eivissa, respectivament, no eren suficients per pensar a construir-les a les illes menors. -------------Atès que a Mallorca es disposa de places privades que es poden concertar i en les quals ja es
troben ingressades una gran part de les persones que estan en l'esmentada llista d'espera i a les
quals en la majoria dels casos se'ls està finançant una Prestació Vinculada (ajuda de Dependència
per a qui no disposa de plaça pública) amb el que segurament, solament amb concertar aquestes
places ja es reduiria aquella llista en mes del 50%. -------------------------------------------------------------Atès que ni a Menorca ni Eivissa disposen d'aquest recurs doncs no existeixen places privades. ---Atès que a Menorca concretament no existeix ni una sola plaça privada i solament es disposa
d'algunes places socials en les residències de Maó i Ciutadella. ---------------------------------------------Atès que tenim pendent engegar, des de fa més d'un any, 49 places a tota Menorca, les quals
suposen ni més ni menys que el 41% de la nostra llista d'espera. Això representa que Menorca ha
perdut 18.000 estades i més d'1.225.000 € de finançament ja compromès en l'anterior legislatura. -Atès que el nostre municipi es va adjudicar al conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Família i Serveis Socials i l'Ajuntament per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes i
residencials per a gent gran en situació de dependència per a l'any 2015, 20 places més que es
podien posar a disposició de la Conselleria de Benestar Social per ser ocupades per usuaris en
situació de dependència. ------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que hi ha altres projectes pendents com el centre per a persones amb transtorns conductuals
de Bintaufa, la remodelació de la Residència de Gent Gran del Consell a Maó, i la reconversió en
"no es sap què" de l'antic Hospital Verge del Toro. ---------------------------------------------------------------Atès que la Conselleria gestionarà l'any que ve 178.932.932 euros, que suposen un increment de
15,7 milions d'euros respecte els pressupostos de l'any 2016, és a dir, un augment del 9'6 per cent.
A més 7 milions d'euros que es destinaran a infraestructures, que es començaran a gestionar l'any
2017 encara que no hi ha cap nova infraestructura per a la nostra illa. -------------------------------------Atès que la nostra Consellera Maria Cabrisas, ha declarat que no deixen de reiterar les seves
necessitats al Govern i que espera "....alguna partida" que s'inclogui als pressupostos del 2017,
pel que sembla ja no serà per enguany. ----------------------------------------------------------------------------En definitiva, són coses molt serioses que afecten a la salut i el benestar dels nostres ciutadans i
per això oferim aquest acord amb la finalitat de col·laborar i recolzar de forma participativa totes
aquelles iniciatives encaminades a minimitzar aquesta discriminació dels ciutadans que vivim a les
illes menors. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per tot l'exposat, qui subscriu fa la següent PROPOSTA D'ACORD ----------------------------------------1. Instar al Govern perquè inclogui als pressupostos de 2017 una partida extra i raonable per
engegar de forma prioritària les infraestructures pendents de Sant Lluís (20 places), Ferreries (17
places) Mercadal (12 places) o els 668.604 euros que consten la seva posada en marxa. ------------2. Instar al Govern perquè revisi la situació real de Menorca, respecte a les seves necessitats
d'atenció a la dependència i sociosanitàries, i prevegi el finançament necessari per als recursos
assistencials que s'han de menester. -------------------------------------------------------------------------------3. Instar a l'Ajuntament de Sant Lluís (ja que era una proposta del programa electoral dels
membres del pacte de govern) a l'acabament i posada en marxa de la segona planta del centre de
residencial per a gent gran del nostre municipi per poder donar sortida a la demanda tant de places
de dependència com de places municipals." ------------------------------------------------------------------------
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Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que amb aquesta moció allò que es pretén és
que aquest ajuntament insti el Govern de les Illes Balears que inclogui en els pressuposts
del 2017 una partida extra i raonable per engegar de forma prioritària les infraestructures
pendents de Sant Lluís, Ferreries i es Mercadal o que inclogui els 668.604 euros que
costa la seva posada en marxa; com també que revisi la situació real de Menorca
respecte a les seves necessitats d'atenció a la dependència i sociosanitàries, i prevegi el
finançament necessari per als recursos assistencials que s’han de menester.
Assenyala que ens podran dir que sí, que açò està molt bé, que és una bona idea, però
que no tenen les competències en aquests temes... ben igual com a vegades no tenim
competències en altres propostes de mocions que s’han presentat, però que tenen un
tarannà i un rerefons que va més enllà del que és l’àmbit local. També ens podran dir que
per què ens hem de referir a infraestructures que pertoquen a altres municipis, que a
nosaltres ni ens van ni ens vénen...? I diu que per un motiu molt clar, per solidaritat.
Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que ben igual que vostès, que no van veure
amb bons ulls que els estudiants lluïsers a Palma gaudissin de tarifes més barates de
transport, perquè no era just per a la resta d’estudiants que estudiaven en altres indrets,
doncs nosaltres sí que creiem que és just i solidari reclamar per als nostres ciutadans
lluïsers i per als menorquins en general el que ens pertoca, uns serveis assistencials i
sociosanitaris dignes, no volem ser ciutadans de segona. Per altra banda, i respecte a la
tercera proposta d’acord, relativa a instar l’acabament i posada en marxa de la segona
planta del centre residencial per a gent gran del nostre municipi per poder donar sortida a
la demanda, tant de places de dependència com de places municipals, manifesta que
açò era una promesa del programa electoral de l’equip de govern, ben igual que ho era
del nostre, i es demana: Què han fet fins ara? No ho sabem perquè no ens ho han
explicat gaire a fons i espera que se’ns doni compte de la feina que fan en aquest sentit...
Intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que l’excusa de no tenir competència en el tema
no és cosa nostra, sí que era vostra [PP] quan governàveu... Afegeix que hi han insistit
davant el govern i el CIM, n’han parlat, està valorat i s’han començat a tenir negociacions
serioses, però no podem dir res més perquè no hi ha res fermat. Tant de bo a la pròxima
comissió o al pròxim Ple puguem celebrar que hi ha un acord a tres bandes i que aquesta
segona planta ja es comença a fer tot d’una.
Pren la paraula la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que s’alegra que les coses estiguin en
marxa, però el Grup del Partit Popular voldria saber coses concretes. Ara bé, si és secret
de sumari... haurem d’esperar a la comissió que ve que les coses es materialitzin una
mica més i puguem saber com està la qüestió. No obstant açò, si en aquests moments
ens diuen que la cosa està en marxa i que hi ha una intenció d’acord —sobretot sobre el
punt tercer, que és el que ens toca de prop— estam satisfets.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que no és que sigui secret de sumari, sinó que és que
quan les coses estan en marxa i no hi ha res signat és una temeritat dir segons què.
La Sra. Tronch Folgado considera que es pot comentar, sempre tenint en compte que no
és una cosa definitiva, açò el Grup del Partit Popular ho entendria i almenys estaria més
informat; altra cosa és no fer-ho públic a la ciutadania fins que no sigui definitiu.
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Finalment, la batlessa manifesta que una legislatura dura quatre anys, i quan es redacta
el pacte de govern tenim quatre anys per poder complir les promeses. Ara fa que hi som
un any i sis mesos i només faltaria que haguéssim posat en marxa la segona planta del
geriàtric... Estam compromesos en açò, i creu que tenim prou temps per complir-ho i es
farà tot el possible per posar-ho en marxa.
I no havent-hi més intervencions, la batlessa sotmet a votació la moció presentada pel
Grup del Partit Popular. Es produeix el següent resultat: cinc vots a favor, corresponents
als membres del PP (5); i sis vots en contra, corresponents als membres de VOLEM
SANT LLUÍS (4), PSOE (1) i el PI (1). Atès el resultat de la votació, la batlessa anuncia
que queda rebutjada la moció presentada pel Grup del Partit Popular.
NOVÈ. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
En primer lloc, i atès que l’assumpte no ha rebut el dictamen de la comissió informativa
corresponent, la batlessa en justifica la urgència i, en compliment del que preveu l’article
82.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb relació a l’article
97.2 del mateix text legal, el Ple acorda, per unanimitat dels onze membres assistents,
incloure’l a l’ordre del dia.
Intervé la batlessa. Manifesta que, fent una mica d’història, arran d’una moció
presentada pel Grup del Partit Popular, l’equip de govern va estar totalment d’acord a
llegir un manifest contra les violències masclistes; llavors, a la comissió, van exposar que
ja hi havia institucionalitzat un manifest el contingut del qual era pràcticament el mateix, i
vam arribar a l’acord de fer aquesta declaració institucional. A més, el Grup Popular va
proposar l’activitat de simbolitzar aquestes víctimes de violència de gènere a través d’una
activitat anomenada “Sabates vermelles”, la qual vam trobar interessant i la vam poder
dur a terme. Afegeix que és una problemàtica que està dins la nostra societat i que, per
açò, es va decidir presentar aquesta declaració institucional contra les violència
masclistes.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que el Grup del Partit Popular va presentar una
moció sobre el present assumpte; llavors la batlessa va venir amb la proposta de la
campanya anomenada “Reacció”, la qual té uns objectius molt clars: l’adhesió i un
compromís de dur accions en l’àmbit individual, d’empreses, d’entitats o de partits
polítics, cosa que vam trobar adequada. Assenyala que el fet que sigui un manifest o un
altre tant els és, ja que les essències són semblants, i els va alegrar el fet que s’acceptàs
la proposta del Grup Popular relativa a les sabates vermelles. Ara bé, hi havia la voluntat
de la senyora batlessa de fer-nos partícips en l’organització d’aquesta proposta —que al
cap i a la fi era nostra—, una voluntat que va quedar en això, en una voluntat, no en una
realitat, ja que aquesta participació i col·laboració ha deixat bastant a desitjar. Un cop
més no s’han escoltat les nostres recomanacions i se’ns ha menyspreat en haver de
fer-ne l’organització.
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Continua la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que dilluns matí va rebre un correu
electrònic, que deia: “Bon dia. Amb relació a la proposta de “Sabates vermelles”, les sabates
velles per pintar les hauríeu de dur al geriàtric abans de demà capvespre”. Llavors, el dilluns
capvespre va mantenir una conversació telefònica amb la batlessa, en què li va semblar
—il·lusa ella! [la qui parla]— que la batlessa entenia la proposta d’ajornar-ho una
setmana més, i fer la campanya de difusió d’aquest acte per tal que tot el poble de Sant
Lluís hi pogués participar d’una manera o d’una altra, duent sabates velles de casa o bé
pintant-les i finalment participant en l’acte de lectura del manifest i de l’exposició de les
sabates. Però no, no va poder ser... Un cop més no escolten i tiren pel dret sense
comptar amb ningú. I es demana: On és la participació ciutadana de què tant s’omplen la
boca? On són els ciutadans que no han pogut participar en aquesta activitat? No són
enlloc, no s’han assabentat de res perquè no se n’ha fet difusió, únicament un correu
electrònic enviat al personal d’aquesta casa divendres passat i als regidors de l’oposició
dilluns matí... Això és tot.
Segueix la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que no van recollir prou sabates i les van
haver d’anar a cercar a Mestral. A més, un taller de pintura de sabates dimarts
capvespre al geriàtric, al qual va ser convidada un poc de rebot, on només la senyora
batlessa va participar-hi, i es demana: I la resta de regidors, on eren? Tots, tenien feina o
compromisos ineludibles? Potser sí, però... tots? No ho sap. Afegeix que sort que va
passar una bona estona amb la gent gran del geriàtric, i que va xalar molt. Per acabar de
rematar-ho, amb les frisseres d’haver-ho d’exposar demà —que és el dia que toca, però
no és necessari que hagi de ser aquest dia—, va rebre un correu electrònic on ens
convidaven a l’acte a les 11 h del matí... és a dir, horari de feina, cosa que fa anar
malament si hi volem participar els qui tenim feina.
I es demana: No havien de
consensuar amb l’oposició l’organització d’aquest acte? Però no, aquest equip de govern
fa les coses quan a ells els va bé i no tenen en compte el que nosaltres podem aportar.
Finalment, la Sra. Tronch Folgado manifesta que personalment està molt dolguda i li fa
molta ràbia que un acte que podria haver calat molt més en tots els ciutadans de Sant
Lluís, fent-los partícips de tot el procés, quedi reduït a un acte quasi privat a l’abast de
molt pocs.
Intervé la batlessa. Manifesta que, evidentment, les coses que s’organitzen a vegades no
s’organitzen al gust de tothom; el capvespre també hi ha gent que fa feina; i que al taller
de pintura només hi havia ella [la batlessa] i la Sra. Tronch, quan en aquest ajuntament
som tretze regidors... Poca participació de les dues bandes. Així mateix, manifesta que li
sap greu que la Sra. Tronch no s’hagi sentit escoltada, si bé discrepa d’aquesta opinió,
perquè, si no, aquesta activitat no l’hauríem dut a terme. Afegeix que van considerar que
tenia més sentit fer aquest homenatge a les víctimes de la violència de gènere el Dia
Internacional de la Violència de Gènere, és a dir, demà, i en aquest sentit s’ha hagut
d’organitzar un mica ràpid, i assenyala que amb vista a l’any que ve es poden organitzar
les coses molt millor, perquè tot és molt millorable. Per altra banda, manifesta que no
sap què va fer el Grup del Partit Popular quan governaven per celebrar aquest dia, no
sap ni si van fer res; però nosaltres estam oberts a totes les propostes que vostès [PP]
fan i, en aquest cas, aquesta l’hem duta a terme. Per tant, açò de dir que no s’ha tingut
gens en compte el grup de l’oposició... aquest comentari el troba una mica exagerat.
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Intervé novament la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que ha estat genial que hagin recollit
la proposta del Grup del Partit Popular, però no se’ls ha tingut en compte a l’hora de
l’organització. Entén que demà és el Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència
contra les Dones, però creu que es podria haver fet un altre dia amb més temps, per tal
que la gent que ho vegi sàpiga d’allà on surt, ja que, a més, no se n’ha fet publicitat ni a
la pàgina web municipal. Per tant, la gent que no conegui aquesta iniciativa no sabrà
d’on surt, i açò li dol. Espera que amb vista a l’any que ve es pugui fer una mica millor,
amb més temps i fent-ne partícip el poble.
Intervé novament la batlessa. Manifesta que totes aquestes sabates vermelles
s’exposaran uns quants dies a la sala polivalent Albert Camus; que cada sabata
representa una víctima de violència de gènere que hi ha hagut a Espanya fins a hores
d’ara; i que no només s’han de tenir en compte les persones que han estat mortes, sinó
que hi ha moltíssima gent que està patint maltractaments físics i psíquics, tant dones,
com fillets, filletes, joves, homes... i que és una xacra que hauríem d’intentar eradicar.
Finalment, intervé la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que, agafant el punt positiu de la
manca de temps que tothom ha tingut, podríem dir que quan la gent vegi aquestes
sabates, potser sí que n’hi haurà molts que sabran què representen; però també és cert
que a qui no ho conegui prou que li picarà la curiositat i ho demanarà... És una altra
manera d’ensenyar.
Finalment, la batlessa llegeix la següent Declaració institucional contra les violències
masclistes:
"DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Malgrat les lleis aprovades, els esforços realitzats per les diverses administracions i agents
implicats en la lluita contra la violència masclista i el llarg camí recorregut, aquesta continua estant
present a la nostra societat, deixant milers de víctimes, des de la representació més cruel que
suposa l’assassinat de dones i dels seus fills i filles.
Al 2016 cinc dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a les Illes Balears,
des de l'any 2003, any en que es comença a comptabilitzar les dones assassinades, han estat 31.
Només al primer trimestre de l’any 2016 s’han presentat a les illes 1.105 denúncies per violència
masclista, que afecten a 1.084 dones.
El Govern de les Illes Balears promou un “Pacte social contra les violències masclistes”. Un
pacte que mobilitzi i impliqui a totes les institucions i a tota la societat balear en contra de les
violències masclistes i que vagi molt més enllà que la mera declaració institucional.
Els objectius del Pacte són:
• Implicar tota la societat en la recerca i la construcció d’ un espai lliure de violències masclistes.
• Manifestar un contundent rebuig a les violències masclistes i als fonaments que les sostenen
mitjançant la posada en marxa d’ accions conjuntes amb la societat civil.
• Aconseguir que la societat col·labori en la prevenció, la denúncia i l’ eradicació de les violències
masclistes.
• Treballar perquè les generacions futures es constitueixin sobre el respecte i el tracte igualitari a
homes i dones.
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A més, es proposa un Manifest, al qual les administracions locals es poden adherir i que reproduïm
a continuació:
1.- Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als fonaments de la
desigualtat que la sostenen.
2.- Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les
persones que la pateixen.
3.- Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un espai lliure
de violències masclistes.
4.- Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó que són un
problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.
5.- Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes sobre
les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere al que
pertanyem.
6.- Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot respectant les
seves decisions i els complexos processos on estan immerses.
7.- Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones afectades
i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin, mitjançant la dotació de recursos
suficients i una coordinació efectiva.
8.- Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el tracte igualitari
i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de gènere, creant referents
positius que visibilitzin la diversitat.
9.- Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i violència
sobre les que tinguem coneixement.
10.- En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat, lliure
de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud proactiva.
És per tot això que:
Primer.- L’ Ajuntament de Sant Lluís s’adhereix al Pacte social contra les violències masclistes i es
compromet a treballar per assolir els seus objectius.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Lluís s’adhereix al Manifest contra les violències masclistes.
Tercer.- L'Ajuntament de Sant Lluís iniciarà durant l'exercici 2017 un Pla municipal d'igualtat.
Quart.- L'Ajuntament de Sant Lluís recordarà a les víctimes de la violència masclista 2016 amb
l'acte de les sabates vermelles."

Finalment, la batlessa sotmet a votació l’esmentada Declaració, la qual és aprovada per
unanimitat dels onze membres assistents.
DESÈ. RESOLUCIONS DE BATLIA NÚMS. 2016/1074 I 2016/1149.- APROVACIÓ
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8 I 9. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/1074, de dia 24.10.16, que diu:
"Atès que s’ha considerat que hi ha crèdit no compromès a algunes aplicacions pressupostàries i
que es pot reduir sense perturbació del respectiu servei, s’ha considerat oportú la transferència de
crèdits per incrementar el crèdit inicial d’algunes aplicacions de les àrees de despesa 1 i 3. ----------Vist l’informe d’intervenció de dia 24 d'octubre de 2016. --------------------------------------------------------34
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I en virtud de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local, -----------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, segons
el detall següent: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ

Descripció

ALTES

BAIXES

1

3421

22799 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

6

3340

21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2.000,00

6

3340

21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

2.000,00

6

3340

48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES I INST. SENSE LUCRE

8.000,00

6

333

22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

4.000,00

6

333

21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2.000,00

6

3340

62500 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

3.000,00

6

3230

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

3.000,00

6

3230

22103 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS

3.000,00

6

3232

21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I ESTRIS

APLICACIÓ
3

151

3

1532

4

151

4

1532

30.000,00

3.000,00

TOTAL

30.000,00

Descripció

ALTES

30.000,00
BAIXES

22706 REDACCIÓ PROJECTES COMPLEXOS

56.000,00

61914 VORERA ENTRE URBANITZACIONS CALA BINISSAFULLER I CAP
D'EN FONT
62500 INVERSIÓ EN MOBILIARI I EQUIPAMENT OFICINA

56.000,00

61905 MILLORA URBANA ES COS

3.645,00

TOTAL

3.645,00
59.645,00

59.645,00

Segon. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament." --------------------------------------

Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/1149, de dia 16.11.16, que diu:
"Atesa la Convocatòria de subvencions per a les Corporacions Locals destinades a finançar
projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat per
desenvolupar obres o serveis d’interès general i/o social, aprovada èñ conseller de Treball, comer´i
indústria i president del SOIB, de 25 d’agost de 2016 (BOIB núm. 109, de 27 d’agost). ----------------Atès l’acord de concessió de subvenció, aprovada per Resolució de data 08/11/2016 del Conseller
de Treball, Comerç i Indústria, per import de 33.258,84 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 76101 322D05 46000.20 19113 dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2016 i cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa
Operatiu Pluriregional per al període 2014-2020, a favor de l’entitat Ajuntament de Sant Lluís, per
contractar 3 persones treballadores desocupades i majors de 35 anys corresponents a les
categories professionals següents: 2 peons i 1 treballador/a familiar, 1 a més 1 orientador/a, per
dur a terme el projecte d’interès general i/o social denominat “VISIBLES SANT LLUÍS”, que inclou
accions d’orientació, amb una durada total del projecte de 6 mesos, i amb les condicions i pels
imports màxims fixats per a cada categoria professional que figuren en el full de càlcul de la
subvenció que s’adjunta. (Núm. expedient: CLM-062/16). ------------------------------------------------------Vist l’informe d’intervenció, de dia 16/11/2016, en relació a la tramitació i aprovació de l’expedient
de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2016, per Generació de crèdit per majors
ingressos, i en virtut de les atribucions que me confereix la vigent Llei de règim local, -----------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2016 en la
modalitat de Generació de crèdit, de conformitat amb el següent detall: -------------------------------------
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ALTA AL PRESSUPOST DE DESPESES --------------------------------------------------------------------------APLICACIÓ

Descripció

IMPORT

2

2412

14300 Altre personal - VISIBLES

23.820,00

2

2412

16000 Seguretat Social - VISIBLES

8.538,84

2

2412

22799 Treballs realitzats per altres empreses

900,00

TOTAL

33.258,84

ALTA AL PRESSUPOST D’INGRESSOS --------------------------------------------------------------------------ECONÒMIC
76100

Descripció

IMPORT
33.258,84

DE ORGANISMES ANTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES CCAA - TALLERS VISIBLES

SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
ONZÈ. RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 2016/1121. NOMENAMENT DIRECTOR DE
SERVEIS GENERALS. DONAR-NE COMPTE
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 2016/1074, de dia 24.10.16, que diu:
"Atès que, en virtut de l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, el Ple de l’Ajuntament va acordar –en la seva sessió de 30 de juliol- la creació d’un lloc de
personal eventual per a la direcció dels serveis generals, fixant les seves característiques i
retribucions; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atesa la regulació que del personal eventual efectua la Llei de bases de règim local, així com
l’Estatut bàsic de l’empleat públic en els seus articles 8.2.d) i 12, --------------------------------------------Atès que existeix consignació pressupostària en el Pressupost d’aquest exercici, i en virtut de les
atribucions que me confereix l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, ------------------------------RESOLC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer. Contractar com a personal eventual (funcionari d’ocupació que exerceix càrrec de
confiança o assessorament especial) amb la denominació de Director de Serveis Generals al Sr.
Juan Mercadal López, amb DNI núm. 41.497.747C, de conformitat amb les següents estipulacions:
a) Serveis a realitzar: funcions de direcció i coordinació dels serveis generals, de governació
i administratius centrals de l’Ajuntament. -----------------------------------------------------------------b) Règim de dedicació: 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres. -------------------------------c) Retribucions brutes anuals: 31.240 € ----------------------------------------------------------------------d) Data d’inici del contracte: 09.11.2016 ---------------------------------------------------------------------e) El contracte quedarà resolt: ---------------------------------------------------------------------------------− Per cessament lliure acordat per la Batlessa. ----------------------------------------------------------− Per cessament automàtic quan finalitzi el mandat de la Batlessa. ---------------------------------f) La contractació es regirà pel previst per al personal eventual a l’art. 12 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic , 89, 90.1 i 104 de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases de
règim Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Segon. Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament." ------------------------------------

El Ple en resta assabentat.
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DOTZÈ. INFORMACIÓ PERIÒDICA AMB RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST I MOVIMENTS DE TRESORERIA.- TERCER TRIMESTRE DE 2016
La secretària informa que, de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de dia 24.09.15,
d'haver de donar compte trimestralment de la informació pressupostària i de tresoreria,
en data 17 de novembre de 2016 s'ha remès a tots els grups polítics la informació
corresponent al tercer trimestre de 2016, i que avui es du al Ple per donar-ne compte.
El Ple en resta assabentat.
TRETZÈ. CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
No es produeixen intervencions.
CATORZÈ. PRECS I SUGGERIMENTS
Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que des de l’inici del mandat tots els punts que van al
Ple i que són de donar compte d’assumptes diversos es passen ràpidament sense que
l’oposició hi pugui intervenir, i creu que ells tenen dret a paraula. Per tant, voldria un
aclariment respecte si en aquests punts l’oposició té o no té dret a torn de paraula.
Continua el Sr. Coll Alcina. Pel que fa al punt 10è de l’ordre del dia, on s’ha donat compte
de la modificació de crèdit núm. 8, voldria una explicació de la partida d’alta de 30.000
euros.
El Sr. Pons Sintes informa que aquests 30.000 euros són per cobrir un increment del
servei que s’ha donat en el poliesportiu municipal —s’han fet hores per damunt de les
previstes inicialment— i que, si bé açò també ha reportat uns ingressos addicionals, no
hi havia prevista la quantitat suficient en el pressupost municipal.
El Sr. Coll Alcina manifesta que entén que es refereix al contracte de la gestió esportiva i
suposa que hi deu haver els oportuns informes econòmics i tècnics, per la qual cosa en
demana una còpia.
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que el Grup del Partit Popular va fer un prec en
una sessió plenària respecte a les analítiques d’aigua que es penjaven a la web
municipal i on el PP va manifestar que a la web municipal no estaven actualitzades; així
és que demana còpia de totes les analítiques del darrer any, perquè l’analítica que hi
havia penjada era del mes de desembre de 2015. Assenyala que la resposta del Sr.
Carretero ha estat la remissió d’una analítica del mes d’octubre de 2016. Per tant,
demana: És que durant tot aquest temps no s’han fet més analítiques de control de la
qualitat de l’aigua? En cas que se n’hagin fetes, en demana una còpia.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que li agradaria saber que es fa des de l’àrea
de Medi Ambient respecte a la plaga del becut vermell que afecta les palmeres, i
demana:
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Quantes palmeres municipals estan afectades?
Quina empresa és la que fa el tractament?
Quin tipus de tractament es fa i cada quan?
Quins productes s’empren?
Si es fa qualque tipus de feina informativa als veïns del radi de palmeres
afectades, informant-los de l’obligació que tenen de tractar les palmeres, tal com
obliga la llei de sanitat vegetal.
Per tant, demana al Sr. Carretero que ens informi sobre aquest tema —si és que ens pot
contestar— i que, si no, que ho faci per escrit, com sol ser la norma habitual.
−
−
−
−
−

Contesta el Sr. Carretero Tudurí. Manifesta que allò que no li admet és la burla d’aquesta
situació, que comença a ser bastant preocupant i el fet que vulgui fer-ne burla, d’açò, li
sembla totalment fora de lloc... Evidentment, totes les preguntes que ha fet és impossible
que les pugui dur dins el seu cap, però intentarà contestar-li abans del pròxim Ple.
Respecte al que fa l’Ajuntament, manifesta que si es mira el pressupost de 2016 veurà
quina partida s’hi va posar i a qui es va adjudicar, açò es pot veure a les Juntes de
Govern Local... En definitiva, és fer un poc de feina i fer el seguiment del que hi ha.
Afegeix que la part pública la tenim bastant controlada, ja que complim l’obligació de
fumigar el temps que correspon, però la part privada no actua i està generant un
problema molt greu. Conclou dient que li contestarà per escrit, i insisteix que no li admet
la burla perquè es tracta d’un problema molt greu.
El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que, de burla, cap ni una, sempre amb el màxim
respecte. El Sr. Carretero Tudurí manifesta que, doncs, les rialles hi sobren...
Segueix el Sr. Tudurí Mercadal. Pel que fa al skatepark que hi havia instal·lat a la pista
multifuncional de Sant Lluís, manifesta que aquests aparells es van desmuntar i es va dur
a Punta Prima, però resulta que fa mesos que està desmuntat a l’aparcament de la platja
i s’està deteriorant. Voldria saber si hi ha intenció de muntar aquest skatepark a un altre
indret o què se’n pensa fer, ja que allà s’està fent malbé.
Intervé la batlessa. Manifesta que, efectivament, totes les peces del skatepark estan al
costat de la pista multifuncional de Punta Prima i que són allà des del dia que es va fer el
One Punta Prima Day. Resulta que en el lloc on estaven instal·lades inicialment
quedava un poc estret i els Serveis Tècnics Municipals, amb la col·laboració d’One
Punta Prima Day, estan estudiant la possibilitat d’ubicar aquesta pista a Punta Prima en
un espai d’uns 300m2. Afegeix que la cosa s’està allargant i que s’ha de solucionar com
més prest millor.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que en el parc infantil de la plaça nova hi ha
un dels tobogans que està clausurat; si està clausurat, és perquè té qualque desperfecte
i per evitar que qualque fillet es faci mal. Ara bé, de la forma que està clausurat els fillets
poden entrar dins el tobogan, per la qual cosa demana que es clausuri d’una forma més
adequada per evitar qualsevol desgràcia.
El Sr. Lora Buzón manifesta que es veu que de fàbrica aquest element no va venir prou
bé i que estam esperant els tècnics i els materials per arranjar-ho.
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El Sr. Tudurí Mercadal manifesta que allò que ha volgut dir és que el conducte està
clausurat i està tapat amb dues peces de llenya; la de la part superior està sencera, però
la de la part inferior està rompuda i els fillets poden entrar dins el conducte. Per açò, ha
demanat que es tapi d’una forma més adequada. El Sr. Lora Buzón assenyala que es
revisarà.
Intervé la Sra. Tronch Folgado. Manifesta que en el passat Ple va interessar-se per la
participació de la regidora d’Afers Socials en la visita que es va fer al campament de
Tindouf, i va demanar: quin cost va tenir per a l’Ajuntament de Sant Lluís; quina ha estat
la seva impressió; i quins beneficis pot aportar cap al municipi la seva estada. Diu que la
resposta de la regidora va ser que s’estava preparant una roda de premsa per explicar
les experiències viscudes i que llavors es faria una explicació al nostre poble.
Assenyala que ella va assistir a aquesta explicació que es va fer i que malauradament
només van assistir-hi 14 persones —si llevam els regidors i familiars dels qui hi érem, la
cosa va quedar una mica pobra—. Per tant, demana si s’ha pensat fer alguna cosa més
per fer extensiu al poble aquesta vivència viscuda allà.
La Sra. Borrás Atienza manifesta que també vol fer un article per la revista S’Auba per
acabar d’explicar-ho. Així mateix, es demana: Beneficis? Per persones que fa 41 anys
que són allà i no en poden sortir perquè no tenen país, ni passaport, ni res, el benefici és
poder ser la seva portaveu, i Sant Lluís va decidir que ho volia ser. També es vol tornar a
fomentar el projecte de Vacances en Pau, en el qual hi participàvem moltes famílies, però
resulta que en l’àmbit de tot Espanya ha baixat, ja que per desgràcia hi ha altres refugiats
que estan fugint d’altres guerres i altres situacions molt greus i aquesta gent que està
esperant tants d’anys han quedat relegats en un segon terme. Des de Menorca i des de
les Illes Balears volem fer un seguiment als projectes que estam ajudant; ser aquests
portaveus; i tornar a engegar el projecte de Vacances en Pau.
Continua la Sra. Borrás Atienza. Manifesta que tot d’una que va arribar d’aquest viatge va
entrevistar-se amb en Martí Carbonell, membre de l’Associació d’Amics del Poble
Sahraui, i va comentar-li que seria interessant donar formació als mestres d’allà, perquè,
tot i que tenen moltes escoles i ben organitzades pels pocs mitjans que tenen, han
quedat antics quant a metodologia. Per tant, l’objectiu seria fer una expedició de mestres
d’aquí per ajudar-los a modernitzar les seves metodologies. Açò és una cosa que el
ministre d’Educació ens va demanar i pensam que podria ser molt factible, com també
volem fer una crida a tothom qui tengui vehicles que no emprin per poder fer una
caravana i portar-los allà, ben plens de materials que els puguin fer falta.
Intervé la Sra. Juncadella Blasco. Afegeix que desprès de la xerrada es va penjar, tant a
la pàgina web com en el facebook, pinzellades del que es va parlar; llavors, en principi,
el poble pot veure una mica el que s’ha fet. La Sra. Tronch Folgado manifesta que la
llàstima és que no hi hagués molta més gent a la xerrada, perquè de sentir-ho de
primera mà a llegir-ho per la pàgina web, hi ha un bon tros de diferència...
Intervé el Sr. Mercadal Stevenson. Manifesta que s’atraca la festa de Cap d’Any i l’equip
de govern ja té decidit quin serà el bar que gestionarà la barra. Es demana: No creuen
que seria més just fer un concurs perquè els bars i els restaurants del municipi puguin
presentar-s’hi, tal com han fet altres ajuntaments, com as Castell.
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Intervé la batlessa. Manifesta que, com una cosa més justa, li dóna la raó amb la idea
que es realitzàs un concurs. Ara bé, indica que l’any passat es va organitzar, de forma
urgent, i es van enviar escrits a tots els bars del poble per si hi havia qualcú interessat a
gestionar el bar del ball de Cap d’Any, si bé només s’hi va interessar el bar Es 9 Mosset.
Assenyala que enguany ho farà el mateix bar que l’any passat per propi interès i
motivació; que s’ha arribat a un compromís i ells aporten una determinada part de
l’actuació i l’allotjament d’aquesta persona que vindrà; i l’Ajuntament assumirà una sèrie
de compromisos, com ara el tema de la carpa, de seguretat, etc. Conclou dient que de
cara a l’any que ve es pot mirar de fer un concurs i intentar reactivar aquest acte, ja que
l’any passat, per diferents circumstàncies, no va tenir gaire èxit, i que espera que
enguany hi assisteixi més gent.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que farà una intervenció respecte al punt onzè de
l’ordre del dia, relatiu a donar compte de la resolució del nomenament del nou director de
Serveis Generals. Assenyala que el fet de donar compte està molt bé, però també hi pot
haver una petita explicació, per la qual s’interessa per la manera com ha estat nomenada
aquesta persona; com ha anat el procediment; si aquesta persona ha sortit de cop i volta;
si aquesta persona estava a la llista d’aquell antic concurs de tant trist record... Tot açò,
pel fet que fa un parell de plens semblava que no hi havia res; i ara, de cop i volta, ja
tenim qualcú.
Intervé la batlessa. Manifesta que el nomenament del director de Serveis Generals és un
càrrec de confiança i, tal com diu la paraula, ha de ser de la confiança de tot l’equip de
govern. Dit açò, assenyala que van tornar a estudiar els currículums de les persones que
s’havien presentat; que es van escollir dos nous candidats; i que finalment ens vam
decidir per aquesta persona.
Per altra banda, i respecte als punts de donar compte d’assumptes, la batlessa manifesta
que és, precisament, per donar-ne compte; ara bé, si el reglament diu que després de
donar compte podem donar la paraula, no té cap inconvenient a fer-ho, si bé també és
cert que a “Precs i suggeriments” els regidors tenen la paraula. Tot seguit, demana a la
secretaria si pot fer una explicació d’aquesta qüestió.
La secretària manifesta que tant la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears,
com el Reglament d’organització i funcionament estatal, no parla específicament ni
regula el fet de donar compte, únicament parla i regula sobre els assumptes que es
presenten i han de ser sotmesos a votació. Afegeix que, personalment, entén que “donar
compte” és simplement “donar compte”. Ara bé, també estableix l’esmentada legislació
que és a la Presidència a qui correspon ordenar i coordinar el debat, per la qual cosa si la
Presidència considera, encara que el reglament no ho digui, que ha de donar la paraula,
és potestat de la Presidència concedir la paraula.
Intervé el Sr. Olives Salas. Manifesta que hi està totalment d’acord, amb l’explicació de
la secretària. Ara bé, més enllà del que pugui dir la legislació sempre hi ha allò que diu:
Lo cortés no quita lo valiente... Per açò, creu que es pot donar una mica més, ja que
demanar abans o després, al final la pregunta es demanarà i s’acabarà contestant.
Per altra banda, el Sr. Olives Salas dóna les gràcies per la petita explicació que ha donat
la batlessa respecte al nomenament del nou director de Serveis Generals; que ara ja sap
que aquesta persona sí que era dins la llista de les persones que es van presentar en el
40

Ajuntament de Sant Lluís
__________________________________________________________________
www.ajsantlluis.org

concurs; que fa nou mesos no tenia la confiança de l’equip de govern i que ara sí que té
la confiança... molt bé que hagi fet més mèrits per poder-la tenir. Li desitja molta sort i
que tengui una bona estada en aquest Ajuntament, perquè tenim el record del Sr. García
Carbonell, que va deixar molt alt la figura del director de Serveis Generals —podem dir a
l’àtic d’aquest Ajuntament—; i desgraciadament tenim el record més recent del Sr.
García Corro, que els va deixar, pel que sabem, al soterrani... Desitja molta sort al nou
director de Serveis Generals.
Intervé el Sr. Pons Sintes. Manifesta que el to de menyspreu que ha fet el Sr. Olives
Salas cap al Sr. García Corro hi és de més en aquest debat, ja que és una persona que
no és aquí i ha estat un treballador d’aquesta casa, i li sembla una falta d’educació
enorme —cosa que li sorprèn del Sr. Olives Salas— que hagi fet aquesta intervenció
d’aquesta manera. Afegeix que a la comissió ja va informar com s’havia fet l’elecció del
nou director de Serveis Generals i troba “graciós”, per no dir una paraula més lletja, el fet
que digui si és que ara s’ha guanyat la confiança... Les confiances no es guanyen ni es
perden, es tenen opcions, la primera no va ser, la segona, sí, i s’ha fet amb molta cura
per intentar encertar amb aquesta elecció. Així mateix, assenyala que l’opció d’aquesta
persona estava damunt la taula des de fa mesos i volíem estar molt segurs de la seva
predisposició, de la seva voluntat, que crearia un bon ambient tant amb l’equip de govern
com amb els treballadors, i espera i desitja que aquesta figura faci una bona feina.
Pren novament la paraula el Sr. Olives Salas manifestant que li sap greu si de qualque
manera les seves paraules poden haver ofès, han estat per un tema que en el seu
moment va tenir un cert enfrontament i ha volgut fer-ho d’una forma més distesa; si no
han estat ben rebudes, ho sent. Conclou dient que no anaven per ofendre ningú i molt
menys a la persona que realment ha estat designada, per la qual cosa li desitja molta sort
en la seva labor.
Finalment, la batlessa demana a la secretària que llegeixi les contestacions dels diferents
regidors/es de l’equip de govern a les preguntes efectuades pel Grup del Partit Popular a
l’apartat de “Precs i suggeriments” de la sessió plenària de dia 27.10.16. Tot seguit, la
secretària en fa la lectura:
AL SR. TUDURÍ MERCADAL
1.- Li remet, adjunt, informe emès pel Coordinador de Platges amb relació a les analítiques de les
aigües de bany de les platges que disposen de Bandera Blava, així com còpia de les diferents
analítiques realitzades.
2.- Pel que fa als projectes que es pretenen dur endavant l’any 2017 per a millorar l’eficiència
energètica en aquest municipi, li comunic que aquest equip de govern esta barrejant diferents
projectes, si bé a dia d’avui encara no hi ha una decisió definitiva. Espera que dins les properes
setmanes es pugui resoldre aquest interrogant.
3.- Respecte a la pregunta formulada sobre que el passat dia 18 d’octubre va observar que
viatjava una delegació d’aquest Ajuntament, li comunic que se’n va anar a Bérgamo (Itàlia) i van
ser a la fàbrica de Scame, empresa que es dedica a la fabricació de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics. Va anar-hi el regidor de Medi Ambient; l’enginyer municipal i el capatàs de la brigada
d’obres, essent cost zero per a aquest ajuntament.
Llorenç Carretero Tudurí
Regidor de Medi Ambient
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A LA SRA. TRONCH FOLGADO
1.- Li remet, adjunt, els pressuposts per pintar el cementeri municipal.
Teresa Borrás Atienza
Regidora d’Afers Socials
AL SR. OLIVES SALAS
1.- Li remet, adjunt, l’informe sobre l’actuació d’ordenació des Cós de Sant Lluís i del seu
tancament durant certs dies de la setmana.
Remigio Lora Buzón
Regidor d’Urbanisme i Mobilitat
AL SR. OLIVES SALAS
1.- Li remet, adjunt, l’informe elaborat respecte a les funcions del policia tutor.
Teresa Borrás Atienza
Regidora d’Afers Socials
AL SR. OLIVES SALAS
1.- Pel que fa a un informe estadístic de l’alumnat de l’EMEA i, de conformitat amb les informacions
facilitades per la regidora de Cultura, l’inform del següent:
- Alumnes departament de Música: Instrument 102; Llenguatge 84 (els d’Iniciació no fan
instrument). Total Llenguatge i Instrument: 121
- Alumnes departament d'Arts Plàstiques: 39
- Alumnes departament Expressió Corporal: 95
Total alumnes: 255
2.- Respecte a l’organització de l’Àrea de Cultura i Educació, a part de la informació facilitada en el
mateix Ple i, de conformitat amb les informacions facilitades per la regidora de Cultura i Educació, li
inform del següent:
a) Departament d'Educació: 1 administratiu, que s'encarrega de totes les tasques administratives
de l'escola infantil; l'EMEA; l'atenció de les necessitats dels CEIPS; Consell Sectorial d'Educació i
totes les tasques encomanades pel regidor en matèria d'educació. Atenció al públic, assistència a
formació, reunions internes i externes etc.
b) Departament de Cultura: 1 aux. administratiu, que s'encarrega de totes les tasques
administratives de l'àrea de Cultura, programació, coordinació i gerència de la Sala Albert Camus i
coordinació de tot el personal i tots els serveis de la sala; organització, gestió i coordinació de tota
la programació cultural anual. Consell Sectorial General i totes les tasques encomanades pel
regidor en matèria de Cultura. Atenció al públic, assistència a formació, fires, reunions internes i
externes etc.
M. Montserrat Morlà Subirats
Batlessa de l’Ajuntament de Sant Lluís
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Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:30, el president aixeca la sessió i
ordena que se n’estengui la corresponent acta, que signa amb mi, la secretària, acta que
certific.
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