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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter de la sessió: ordinari
Dia: 31/03/2011
Hora: de les 20 a les 21 hores
Lloc: Ajuntament
Assistents
Batle:
1r. Tinent de batle:
2n.Tinenta de batle:
3r. Tinent de batle:
4t. Tinent de batle:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidor:

Llorenç Carretero Tudurí
Remigio Lora Buzón
M. Carolina Marqués Portella
Juan Miguel Cubas Pons
Sergi Cruz i Dalmau
María Belen Pons de Marco
Maria Nieves Baillo Vadell
Cristobal Coll Alcina
Pedro A. Morro Ferra
Pedro Tudurí Mercadal
Isabel Gornés Fiol
Miquel Melià Mercadal

Secretària accidental:

Nuria Adrián Serra

S’han excusat de no assistir-hi:
Regidor:
Ramón Ruiz Mena
Ordre del dia
Primer.- Signatura de l’acta de la sessió anterior
Segon.- Dictamen de la Comissió d'Economia i Educació 11.02.11.- Aprovació del
conveni de delegació per part de l'Ajuntament de Sant Lluís de funcions de recaptació
en període executiu de determinats ingressos de dret públic (impost de béns
immobles) al Consell Insular de Menorca
Tercer.- Dictamen de la Comissió de Cultura i Festes 14.02.11- Proposta de
modificació Estatuts de la Junta de Caixers, amb relació a la figura del caixer municipal
Quart.- Dictamen de la Comissió d'Urbanisme, Governació i Mobilitat 22.03.11.Ratificació resolucions de Batlia en matèria de personal
Cinquè.- Proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís amb motiu del 8 de
març, Dia Internacional de la Dona
Sisè.- Donar compte Sentència núm. 114 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears amb relació al recurs contenciós administratiu interposat per Grup Hucasi, SL
contra aquest Ajuntament (PO 273/2006)
Setè.- Control del Ple a la Junta de Govern Local
Vuitè.- Precs, suggeriments i mocions
Desenvolupament de la sessió
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PRIMER.- SIGNATURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La secretària accidental dóna compte de l’acta de la sessió de dia 17.02.11.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda aprovar
l’esmentada acta i la signa.
SEGON.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I EDUCACIÓ 11.02.11.APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PAR PART DE L'AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS DE FUNCIONS DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE
DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (IMPOST DE BÉNS IMMOBLES)
AL CONSELL INSULAR DE MENORCA
Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que el present punt va quedar damunt la
taula a la sessió plenària del mes de febrer i demana que hi torni a quedar, ja que es
durà a la comissió d’Hisenda i al Ple del mes d’abril.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació deixar el present punt
damunt la taula.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda deixar el
present punt damunt la taula.
TERCER.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE CULTURA I FESTES 14.02.11PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA JUNTA DE CAIXERS, AMB
RELACIÓ A LA FIGURA DEL CAIXER MUNICIPAL
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès amb relació a l’assumpte
indicat, que diu:
“El president diu que s’ha presentat un informe i recorda que aquest punt s’haurà de votar. -----Segueix el president. Diu que tot aquest tema ve donat pel fet que fa uns anys hi va haver dos
policies que a les mateixes festes van caure del cavall, i aquest fet va motivar que no hi hagués
tant d’interès per representar aquesta figura del caixer municipal. Així és que de llavors ençà ha
estat la mateixa persona qui n’ha exercit la representació. En canvi en aquest moment hi ha
molts d’agents que s’estan preparant per poder sortir; per aquest motiu es van reunir i, entre
altres coses, van acordar demanar si la figura del caixer municipal podria anar canviant de
persona cada any, i no per bienni, com fan tots els altres membres de la Junta de Caixers. Així
mateix, han proposat un canvi de vestimenta, ja que la que figura als estatuts ja no és una
vestimenta vigent. I a més, no demanen formar part de la Junta, però sí que estan disposts a
assistir-hi quan es requereixi. Diu que aquesta proposta va ser aprovada tant per la Junta de
Caixers com per l’Assemblea de Caixers. ----------------------------------------------------------------------Continua el president. Diu que el tema del canvi de l’elecció, en tost de ser per bienni seria
anual, s’entén, perquè sembla que hi ha set policies interessats, i açò representaria que un
d’ells hauria d’esperar catorze anys a poder representar aquesta figura del caixer municipal.
Informa que a la reunió mantinguda es va considerar que primer de tot haurien de tenir més
opció els que mai han sortit. Diu que s’ha comunicat que l’agent que en principi sortiria a les
properes festes seria en Joan Perelló. Demana si hi ha intervencions. ---------------------------------El senyor Coll diu que suposa que a la llista de persones interessades ja hi deu haver un ordre.
El president contesta que a la reunió tan sols hi van assistir ells mateixos, i que suposa que
l’elecció va ser per sorteig entre els set o vuit interessats. -------------------------------------------------2
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El senyor Coll diu que tal vegada en aquest tema de l’elecció d’aquesta figura també se
n’hauria de determinar la forma de l’elecció. -------------------------------------------------------------------El president diu que creu que aquesta qüestió ja ve recollida i que troba que és el cap de la
Policia a qui li pertoca fer l’elecció del policia que ha de participar a la Qualcada com a caixer
municipal. Però que no obstant açò, des de sempre s’ha elegit a través de sorteig entre ells
mateixos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El senyor Coll diu que el problema es presentarà quan hi hagi noves incorporacions i nous
interessats a sortir a la festa, des del moment que aquesta llista ja estarà establerta. -------------El president diu que realment es pot adonar el cas, i que troba que si hi ha nous interessats
s’hauran de posar a la llista, respectant l’ordre de l’elecció ja feta. --------------------------------------El senyor Melià intervé i demana com s’elegeix la Junta de Caixers. -----------------------------------El president diu que és per assemblea. Cada dos anys, els interessats es presenten als
diferents càrrecs i, si es necessari (en el cas que es presentin més d’una persona a un mateix
càrrec), es fa sorteig. I que després l’Assemblea ho rectifica. ---------------------------------------------El senyor Melià demana si, en el cas de la figura del caixer fadrí, ho rectifica el mateix
ajuntament. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------El president informa que no. ----------------------------------------------------------------------------------------El senyor Melià diu que, entén que en no formar part de la Junta de Caixers, aquesta figura del
caixer fadrí l’hauria de nomenar l’ajuntament, troba que per una qüestió de formalisme. ---------El president es demana, si fos el cas, quin òrgan hauria de nomenar aquesta figura? El Ple? ---El senyor Melià diu que vol fer aquesta reflexió, perquè aquesta figura no és de la Junta i, que
per tant, no és un càrrec. --------------------------------------------------------------------------------------------El president diu que, com que els estatuts diuen que és el cap de la Policia qui en fa el
nomenament, si a aquest cap li pareix bé que siguin ells mateixos qui ho decideixin mitjançant
un sorteig, ell {el president} en un principi ho troba també bé. --------------------------------------------El senyor Coll intervé i diu que s’abstindrà en la votació, però que vol manifestar que les coses
que proposen els policies són molt coherents. ----------------------------------------------------------------El senyor Melià demana si , amb relació a la vestimenta, en resum el que volem demanar i
canviar en els estatuts simplement és poder sortir més “guapos” i de gala.----------------------------El president contesta que sí.----------------------------------------------------------------------------------------El president sotmet a votació la següent proposta:------------------------------------------------------------1. Adoptar l’uniforme de gala com a vestimenta del caixer municipal per participar a les
festes patronals de Sant Lluís. --------------------------------------------------------------------------2. Afegir els elements de què consta el dit uniforme:--------------------------------------------------a) Camiseta de màniga curta de color blau clar, amb els galons corresponents al
càrrec que ocupi, placa de pit metàl·lica, escut de feltre en el braç dret amb
l’escut del municipi i la inscripció “Sant Lluís”.--------------------------------------------b) Cordó blanc de gala.-----------------------------------------------------------------------------c) Camiseta interior de màniga curta de color blanc.---------------------------------------d) Calçons de pinça de color blau marí.--------------------------------------------------------e) Cinturó de cordar, amb sivella de plàstic i escut de la comunitat autònoma.-----f) Botes de muntar.----------------------------------------------------------------------------------g) Guants blancs.-------------------------------------------------------------------------------------h) Gorra de vuit puntes.-----------------------------------------------------------------------------3. Aprovar que la durada del càrrec de caixer municipal serà d’un any.-------------------------4. Acordar que el caixer municipal no formarà part de la Junta de Caixers però sí que
podrà ser convocat a assistir a les reunions de la Junta.-----------------------------------------La Comissió de Cultura i Festes, amb els vots a favor del PSOE i PSM-Verds, que suposen 7
vots ponderats; amb l’abstenció del Partit Popular i EM-EU, que suposa 6 vots ponderats,
acorda elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:----------Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de les
festes patronals, de conformitat amb la proposta presentada.---------------------------------------------Segon.- Publicar en el BOIB l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal que durant el període
de 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOIB, els interessats puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments.---------------------------------------------------------------------En el cas que no s’hi presentin al·legacions, les esmentades modificacions dels Estatuts
s’entendran aprovades definitivament.”--------------------------------------------------------------------------3

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

Intervé el batle. Manifesta que a la comissió de Cultura i Festes es van explicar els
motius pels quals es duia a aprovació una modificació dels Estatuts de la Junta de
Caixers respecte al caixer municipal, i assenyala que, principalment, és sobre la
qüestió de l’uniforme. Demana el vot favorable.
I no havent-hi més intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió de Cultura i Festes.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels dotze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts de la Junta de Caixers i els Protocols de
les festes patronals, de conformitat amb la proposta presentada.
Segon.- Publicar en el BOIB l’anunci de l’esmentada aprovació, per tal que durant el
període de 30 dies, a comptar de la publicació de l’anunci al BOIB, els interessats
puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.
En el cas que no s’hi presentin al·legacions, les esmentades modificacions dels
Estatuts s’entendran aprovades definitivament.
QUART.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'URBANISME, GOVERNACIÓ I
MOBILITAT 22.03.11.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS DE BATLIA EN MATÈRIA DE
PERSONAL
La secretària accidental dóna compte del dictamen emès en relació amb l’assumpte
indicat, el qual figura a l’expedient.
I no havent-hi intervencions, el batle sotmet a votació el dictamen presentat per la
Comissió d’Urbanisme, Governació i Mobilitat.
El Ple de l’Ajuntament, per sis vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4) i
PSM-ELS VERDS (2); i sis abstencions, corresponents als membres del PP (5) i EMEU (1); acorda:
-

Ratificar en tots els seus termes les resolucions de Batlia núm. 2011/21,
2011/24, 2011/28 i 2011/93.

CINQUÈ.- PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
La secretària accidental dóna compte de la proposta d’acord presentada per l’equip de
govern amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que diu:
“Per remuntar l’actual situació de crisi econòmica en la qual en nostre país es troba sumit en
els darrers anys. Però també és fa necessari, per superar les dificultats existents, un pacte
social, de compromís i de responsabilitat, amb la ciutadania per eradicar definitivament les
desigualtats entre homes i dones encara existents a la nostra societat.---------------------------------Crear i mantenir un model social més igualitari, més eficient i més productiu, amb major cohesió
social i sense posar en perill l’Estat del Benestar, fa necessari una reflexió en profunditat i una
presa de decisions meditada però decidida que repercutirà en el benestar general de tota la
societat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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La responsabilitat en l’àmbit privat segueix sent, casi exclusivament, de les dones i, si no
aconseguim que els homes és conscienciïn i comparteixin les responsabilitats familiars, les
dones seguiran estant en clara desavantatge. Perquè la igualtat real i efectiva passa per la
incorporació de les dones a un treball de qualitat en les mateixes condicions que els homes. La
qual cosa exigeix un repartiment igualitari de les feines en l’esfera privada, dels assumptes
domèstics, i de les tasques amb visualització pública, com és la feina fora de casa. Només amb
una veritable coresponsabilitat entre homes i dones s’equilibraran realment les oportunitats per
elles.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per açò, la coresponsabilitat entre homes i dones en l’àmbit privat i el seu accés al mercat
laboral i a llocs de treball de qualitat, així com l’empoderament de les dones en l’àmbit públic
són els instruments que ens permetran remoure positivament les estructures socials, basades
en l’antiga societat patriarcal.---------------------------------------------------------------------------------------I volem que aquesta tasca comenci des de la gestió dels municipis, perquè és des d’aquí on
parteixen, en primera instància, les polítiques d’Igualtat. Els ajuntaments volem i podem
aconseguir que l’enorme potencial humà, social i econòmic que signifiquen les dones a la
nostra societat, contribueixi decisivament a millorar no només la nostra situació econòmica,
sinó també a fer de la nostra una societat més equitativa.--------------------------------------------------Per tot açò, proposem al Ple els següents ACORDS:--------------------------------------------------------1. Incorporar la perspectiva de gènere a las polítiques actives d’ocupació que es
desenvolupin a nivell local.--------------------------------------------------------------------------------2. Emprendre una reflexió en profunditat sobre els horaris laborals i comercials, per tendir
cap a la seva flexibilització i a l’harmonització dels temps escolars i comercials, amb
l’objectiu que arribin a ser compatibles amb la conciliació de la vida professional i
personal de dones i homes.------------------------------------------------------------------------------3. Posar en valor els projectes d’obertura dels centres escolars existents al nostre
municipi, que atenen les necessitats de conciliació de les famílies, com són les escoles
matineres, els serveis de menjador, les activitats extraescolars o els serveis de caràcter
lúdic destinats als menors, durant els períodes de vacances escolars.-----------------------4. Seguir reforçant els programes del Servei d’Ajuda a Domicili per a l’atenció a las
persones en situació de dependència, majors, famílies en risc d’exclusió i persones
amb discapacitat, promovent la creació d’ocupació femenina i la activitat emprenedora
de les dones en aquest sector, a la vegada que potencien la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal.--------------------------------------------------------------------------------5. Fomentar el programa de promoció de la igualtat d’oportunitats a les empreses, liderat
per l’Ajuntament i en col·laboració amb les associacions empresarials del municipi. -----6. Estimular i donar suport les iniciatives emprenedores de dones, com és l’autoocupació,
a través de la formació i l’assessorament especialitzat.-------------------------------------------7. Lluitar contra la feminització de l’exclusió social, adequant la resposta i recursos dels
Serveis Socials a les necessitats especials i promovent accions positives per a l’accés
als recursos dels col·lectius de dones.”-----------------------------------------------------------------

Intervé la Sra. Marqués Portella. Manifesta que des de l’Ajuntament moltes d’aquests
propostes ja es duen a terme, però aquest equip de govern considera que sempre està
bé recordar i prendre consciència que encara som molt enfora de la igualtat real, per la
qual cosa tornam a incorporar propostes que, encara que ja s’estiguin desenvolupant,
és amb la intenció de continuar-les desenvolupant i n’incorporam de noves, ja que
aquests equip de govern sempre ha estat sensible a aquesta qüestió. Conclou dient
que espera que la resta de grups també s’adhereixin a aquesta proposta.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la primera pregunta que voldria fer és saber
qui ha estat la persona que ha redactat aquests acords, ja que hi ha una sèrie de
qüestions que el Partit Popular no entén i voldria que se li explicassin. Afegeix que si
ha estat la regidora Marqués Portella, es dirigeix a ella demanant-li una explicació dels
diferents acords, en concret:
5

Ajuntament de Sant Lluís
www.ajsantlluis.org

-

Sobre el punt primer: què vol dir “incorporar la perspectiva de gènere”?
Sobre el punt segon: que vol dir “emprendre una reflexió en profunditat”?
Sobre el punt tercer: que vol dir “posar en valor”?
Sobre el punt cinquè: com es farà?
Sobre el punt sisè: con es farà?
Sobre el punt setè: quines són les accions i com ho faran per lluitar?

Intervé el Sr. Melià Mercadal. Manifesta que EM-EU votarà a favor d’aquesta proposta,
ja que el seu grup polític està d’acord amb tots aquests principis. No obstant açò,
manifesta que voldria fer una reflexió sobre certes contradiccions que es noten en el
text, quan, per una banda, a l’exposició de motius s’indica que s’ha d’aconseguir
igualtat en l’àmbit familiar i privat i, en canvi, en els punts d’acord es fan una sèrie de
demandes perquè la conciliació de la vida familiar i laboral sigui part de les demandes
de les dones, quan hauria de ser per a homes i per a dones. Per tant, es contradiu, ja
que la conciliació de la vida familiar i laboral és necessària per a tothom, i si les dones
ho han de menester, els homes també. No obstant açò, anuncia que el seu vot serà
favorable.
Intervé novament la Sra. Marqués Portella. Pel que fa a la primera proposta d’acord,
relativa a: “Incorporar la perspectiva de gènere a las polítiques actives d’ocupació que es
desenvolupin a nivell local”, manifesta que açò significa que a l’hora de treure
programes, com ara els del SOIB, tinguem en compte que hi hagi propostes per a
dones, que no siguin només perfils masculins, sinó que puguin accedir a aquests llocs
de feina les dones. Respecte al segon punt, relatiu a: “Emprendre una reflexió en
profunditat...”, considera que està prou clara aquesta proposta i que allò que significa és
que s’ha d’estudiar, veure quins són els horaris que hi ha en aquests moments,
laborals i comercials, com ho podríem fer, juntament amb empreses i comerços, per
poder flexibilitzar aquests horaris. Afegeix que des de l’Ajuntament ja s’han pres
mesures per flexibilitzar els horaris de les persones que fan feina aquí, sobretot tant
homes com dones que tenguin càrregues familiars, i allò que es vol fer és estudiar si
açò es podria extrapolar cap a fora de l’Ajuntament.
Continua la Sra. Marqués Portella. Respecte a la tercera proposta d’acord, relativa a:
“Posar en valor els projectes d’obertura dels centres escolars...”., manifesta que posar en

valor significa donar-hi la importància que es mereixen, és a dir, intentar potenciar que
aquests programes es facin, cosa que ja s’està fent a l’escola actual, com és amb
l’escola matinera, menjador, activitats extraescolars, així com també s’està fent a
l’escoleta i, quan s’obri la nova escola, potenciar que allà també n’hi hagi. Pel que fa
a la proposta cinquena, relativa a: “Fomentar el programa de promoció de la igualtat
d’oportunitats a les empreses, liderat per l’Ajuntament i en col·laboració amb les associacions
empresarials del municipi”, manifesta que açò es farà des del diàleg, com no pot ser

d’altra manera, és a dir, l’Ajuntament iniciarà converses amb empresaris per intentar
que aquests vagin contractant dones, ja que una pràctica habitual és que en els llocs
de responsabilitat prefereixin contractar homes, simplement pel fet que quan una dona
té un fillet és més fàcil que falti a la feina. I açò és el que hem d’intentar evitar: que el
fet que una dona quedi embarassada i llavors estigui de baixa siguin factors a causa
dels quals no es contractin les dones.

6
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Segueix la Sra. Marqués Portella. Sobre la proposta sisena, relativa a: “Estimular i donar
suport a les iniciatives emprenedores de dones, com és l’autoocupació, a través de la formació
i l’assessorament especialitzat.”, manifesta que amb açò es tracta de donar

assessorament a totes les dones que vulguin iniciar alguna activitat com a autònomes.
Afegeix que en aquest sentit ja hi ha un punt d’informació i assessorament a
l’Ajuntament, a través del SOIB, i el que volem és potenciar l’assessorament
especialitat en dones. Pel que fa a la darrera proposta, relativa a: “Lluitar contra la
feminització de l’exclusió social, adequant la resposta i recursos dels Serveis Socials a les
necessitats especials i promovent accions positives per a l’accés als recursos dels col·lectius de
dones”, manifesta que sabem que hi ha un greu problema en moltes famílies

monoparentals, açò és una política que aquest Ajuntament ja té en marxa amb moltes
de les taxes i serveis públics d’aquest Ajuntament, fent bonificacions a les famílies
monoparentals. Afegeix que quan una família es separa, quasi sempre la dona té la
potestat dels al·lots i moltes vegades queden reduïts els seus horaris laborals, ja que
han d’atendre els seus fills i han de menester serveis, com ara activitats extraescolars,
escoleta, etc., i el que s’intenta és que aquestes famílies puguin tenir un accés més
directe a les ajudes socials d’aquest municipi.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, respecte a la intervenció del
portaveu d’EM-EU, en el punt segon s’indica: “...ser compatibles amb la conciliació de la
vida professional i personal de dones i homes.”; i en el punt tercer simplement no
especifica si és per a homes o per a dones, sinó que parla sobre la conciliació de les
famílies, entenent que les famílies són tant homes com dones. Totes aquestes
mesures s’han de fer per a tots, ja que una de les primeres accions que s’haurien de
fer, però que és a treball personal, és dins la família, on les responsabilitats haurien de
ser compartides en un 50%. Conclou dient que quan parlam de conciliar la vida
familiar i laboral, sempre parlam tant d’homes com de dones.
Intervé novament la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que la primera pregunta que havia
fet era qui havia redactat aquesta proposta, cosa que no se li ha contestat. Així
mateix, comenta la pompositat que en resulta d’aquesta forma d’escriure, ja que creu
que tots nosaltres som bastant més senzills que la pompositat que significa aquesta
forma d’escriure en català. Afegeix que se li ha donat explicacions d’alguns punts,
però no està d’acord amb el segon punt, ja que no és competència de l’Ajuntament la
qüestió dels horaris laborals i comercials, sinó que entén que és competència del
Govern balear, per la qual cosa no entén per què s’ha posat aquest punt. Sobre el
punt cinquè, manifesta que entén que les empreses han de ser lliures de contractar la
persona més adequada per a la feina que sigui, sigui home o sigui dona; per tant, amb
açò de fomentar tampoc no hi està gaire d’acord.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el Partit Popular considera que aquesta
proposta s’hauria de retirar, ja que l’any 2006 el Govern balear va aprovar una llei en
què hi ha 66 articles que parlen, precisament, de la dona. Afegeix que aquesta llei no
l’han complida les administracions, ja que hi ha una disposició final segona que diu:
“En el termini d’un any, comptador des que entri en vigor aquesta llei, els
òrgans competents de l’Administració pública han de promoure les
modificacions necessàries per al compliment del que disposa aquesta llei.”
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Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que el seu grup s’ha assessorat i sap que
aquesta llei es va aprovar, però no s’ha complert. Per tant, que ara es presentin aquí
unes propostes d’acord de cara a la dona... li sembla molt bé, però considera que
estan fora de lloc, ja que hi ha una llei amb 66 articles sobre aquesta qüestió. Per
tant, demana que la proposta presentada es retiri. En cas contrari, anuncia que el seu
grup s’abstindrà.
Intervé la Sra. Marqués Portella. Respecte al punt segon, que la senyora Baillo Vadell
diu que no és competència de l’Ajuntament, manifesta que nosaltres aquí no estam
proposant canviar els horaris laborals ni comercials, sinó que allò que proposam és
estudiar en profunditat per saber quins marges hi ha. Afegeix que nosaltres a
l’Ajuntament ja ho hem fet, hem flexibilitzat els horaris al nostre personal; per tant, es
tracta de veure si es podria fer qualque passa més. Sobre el punt cinquè, manifesta
que és evident que cada empresa té llibertat per contractar qui vulgui, però encara les
dones estan molt enfora de ser contractades pel que valen, ja que moltes vegades les
han deixades de contractar perquè són dones joves, que encara no han tingut fills, que
en pensen tenir, i açò és un impediment a un empresari per contractar una dona. Per
tant, allò que es vol és fomentar la igualtat entre homes i dones. Evidentment, que es
contracti la persona que valgui, però que no es faci distinció perquè un sigui home i
perquè l’altra sigui dona.
Finalment, la Sra. Marqués Portella manifesta que, respecte al que diu la Sra. Baillo
que hi ha una llei de l’any 2006 i que no s’aplica, també sabem que el Partit Popular
va votar en contra de la darrera llei que es va presentar sobre la igualat. Per tant, cada
partit pot estar d’acord o no amb aquests plantejaments. Conclou dient que entén la
postura de la portaveu del Partit Popular, però com a equip de govern hem presentat
aquestes propostes per desenvolupar dins aquest municipi perquè creiem en elles. Els
que hi creguin, que hi votin a favor, i els qui no, que s’abstenguin o hi votin en contra.
I no havent-hi més intervencions, en primer lloc el batle sotmet a votació la proposta
del Partit Popular, de retirada de la proposició.
El Ple de l’Ajuntament, per cinc vots a favor, corresponents als membres del PP (5);
una abstenció, corresponent al membre d’EM-EU (1); i sis vots en contra,
corresponents als membres del PSOE (4) i PSM-ELS VERDS (2); acorda desestimar
la proposta del Partit Popular, de retirada de la proposició.
Tot seguit, el batle sotmet a votació la proposta en qüestió.
El Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor, corresponents als membres del PSOE (4),
PSM-ELS VERDS (2) i EM-EU (1); i cinc abstencions, corresponents als membres del
PP (5); acorda:
Primer.- Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques actives d’ocupació que
es desenvolupin en l’àmbit local.
Segon.- Emprendre una reflexió en profunditat sobre els horaris laborals i comercials,
per tendir cap a la seva flexibilització i a l’harmonització dels temps escolars i
comercials, amb l’objectiu que arribin a ser compatibles amb la conciliació de la vida
professional i personal de dones i homes.
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Tercer.- Posar en valor els projectes d’obertura dels centres escolars existents al
nostre municipi, que atenen les necessitats de conciliació de les famílies, com són les
escoles matineres, els serveis de menjador, les activitats extraescolars o els serveis de
caràcter lúdic destinats als menors, durant els períodes de vacances escolars.
Quart.- Seguir reforçant els programes del Servei d’Ajuda a Domicili per a l’atenció a
las persones en situació de dependència, majors, famílies en risc d’exclusió i persones
amb discapacitat, promovent la creació d’ocupació femenina i l’activitat emprenedora
de les dones en aquest sector, a la vegada que potencien la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal.
Cinquè.- Fomentar el programa de promoció de la igualtat d’oportunitats a les
empreses, liderat per l’Ajuntament i en col·laboració amb les associacions
empresarials del municipi.
Sisè.- Estimular i donar suport a les iniciatives emprenedores de dones, com és
l’autoocupació, a través de la formació i l’assessorament especialitzat.
Setè.- Lluitar contra la feminització de l’exclusió social, adequant la resposta i els
recursos dels Serveis Socials a les necessitats especials i promovent accions positives
per a l’accés als recursos dels col·lectius de dones.
SISÈ.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 114 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LES ILLES BALEARS AMB RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER GRUP HUCASI, SL CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT (PO 273/2006)
La secretària accidental dóna compte de la sentència núm. 114, de dia 25.02.11 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la qual es DESESTIMA el
recurs d’apel·lació interposat pel Grup Hucasi SL contra la sentència núm. 192, de 15
de juny de 2009, del jutjat contenciós administratiu núm. 2, la qual CONFIRMEN
íntegrament (PO 237/2006).
El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.
SETÈ.- CONTROL DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Demana la següent documentació:
Junta de Govern Local de dia 01.02.11
-

Punt 3r, apartat 2n.- Voldria saber en quina situació es troben les inundacions
d’una cotxera en el carrer de Sant Jacint, tenint en compte que l’Ajuntament ha
fet diferents actuacions i no ho ha solucionat.

Junta de Govern Local de dia 15.02.11
-

Punt 4è.- Còpia de les següents factures del mes de desembre de 2010:
o Reldedos, SL, per import de 896,80 euros.
o Reldedos, SL, per import de 896,80 euros.
o UPC, per import de 5.086,20 euros.
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Igualment, la Sra. Baillo Vadell demana còpia dels següents decrets de Batlia:
2011/73, 2011/74, 2011/ 78, 2011/83, 2011/94, 2011/101 i 2011/105.
VUITÈ.- PRECS, SUGGERIMENTS I MOCIONS
Intervé el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que amb RE 1156 la Conselleria de Medi
Ambient remet a aquest Ajuntament documentació amb motiu de la inspecció
realitzada per l’esmentada conselleria a la finca de Binibèquer Vell. Voldria saber
quines són les actuacions que s’han realitzat, així com si era necessària l’autorització
de l’Ajuntament i si els la va concedir. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que se
n’informarà.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que segons un escrit de la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, RE 1151, de dia 14.03.11, es
comunica un alt nivell de tricloretè a l’aigua del pou sud de Sant Lluís. Voldria saber si
aquest pou és el mateix que es va tancar per excés de nitrats l’any 2007. El Sr. Cruz
Dalmau manifesta que no n’està segur, però d’allò que sí que està segur és que és un
pou que està clausurat i s’imagina que sí que és el mateix.
Per altra banda, el Sr. Tudurí Mercadal demana si s’ha fet o es farà qualque
investigació per saber quin és el motiu d’aquest alt nivell de tricloretè. El Sr. Cruz
Dalmau manifesta que és molt estrany i que no està gens clar quin pot ser l’origen
d’aquesta contaminació. El Sr. Tudurí Mercadal demana que si es fan noves anàlisis,
estudis o es treu qualque conclusió, se li’n passi una còpia.
Continua el Sr. Tudurí Mercadal. Manifesta que segons la premsa de dia 29.03.11 el
GOB denuncia fumigacions tòxiques amb herbicides en el camí de Biniancollet, per la
qual cosa voldria saber que pensen fer. El Sr. Cruz Dalmau manifesta que ja li
contestarà.
Finalment, el Sr. Tudurí Mercadal manifesta que ha vist que a la pàgina web municipal
hi ha els resultats de les analítiques de nitrats del mes d’octubre de 2010; han passat
cinc mesos i no s’ha actualitzat, per la qual cosa voldria saber quan s’actualitzarà. El
Sr. Cruz Dalmau manifesta que no sap per quina raó no se n’han posats més i que
donarà les ordres perquè s’actualitzi immediatament.
Intervé la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que va rebre una convocatòria respecte a la
presentació del Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Sant Lluís a
càrrec de l’empresa FACTOR C02. Resulta que aquesta convocatòria va ser signada
pel regidor de Medi Ambient el dia 21.03.11, però ella la va rebre dia 29.03.11, i la
reunió era per dia 25.03.11. Assenyala que, naturalment, la convocatòria li va arribar
tard i que si l’hagués rebuda a temps, llavors si hi anaven o no era responsabilitat o
decisió del seu grup, però creu que s’hauria pogut telefonar a un dels membres del PP.
Afegeix que el regidor de Medi Ambient pot ser que vagi cada dia a l’Ajuntament, com
a membre de l’equip de govern que és, però nosaltres no hi anam cada dia.
El Sr. Cruz Dalmau manifesta que li sap molt de greu i que no hi havia cap voluntat
que fos així. Afegeix que, en qualsevol cas, es va publicar per premsa aquesta
xerrada i que si no es va poder avisar amb més temps va ser perquè era una visita del
director general que es va saber pocs dies abans.
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Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que Luis Carlos Anglés Hernández ha
presentat un escrit en aquest Ajuntament, RE 6233, en el qual posa de manifest que
l’Ajuntament li reclama una document que l’Administració ja té. Per tant, demana: Per
què se l’hi va tornar a demanar si l’Ajuntament ja el tenia?
El Sr. Lora Buzón
respon que li contestarà per escrit.
La Sra. Baillo Vadell demana, igualment,
l’emissió d’un informe sobre l’estat actual d’aquest expedient.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Demana al senyor Lora a qui va donar les ordres perquè
es posàs un senyal a l’entrada de Binifadet.
El Sr. Lora Buzón manifesta que,
normalment, tots els senyals de trànsit del terme municipal es posen a través del
regidor d’Urbanitzacions i responsable de la brigada d’obres. La Sra. Baillo manifesta
que quan demana coses al senyor Lora, ell té el costum d’anar-se’n per la tangent, i
l’únic que ella demana és saber a qui va donar les ordres. El Sr. Lora Buzón manifesta
que va parlar-ne amb el regidor d’Urbanitzacions, senyor Ramón, i van acordar que la
brigada posàs el senyal. Ara bé, quina persona de la brigada va posar el senyal, açò
no ho sap. La Sra. Baillo Vadell manifesta que la qüestió és que el senyal no s’ha
posat, per la qual cosa no s’han complert les ordres que va donar el senyor Lora.
Espera que abans de dia 22 de maig s’hagin complert les seves ordres.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a una sessió plenària la senyora Marqués
va dir que havia de passar un enquesta respecte a tancar la zona escolar. Voldria
saber en quina situació es troba aquesta enquesta. La Sra. Marqués Portella respon
que encara no està preparada.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que amb data 25.02.11, RE 875, la
Conselleria de Comerç remet a aquest Ajuntament una resolució per la qual sembla
que l’Ajuntament desisteix de la seva sol·licitud de subvenció per al projecte de
renovació d’enllumenat exterior per un import de 15.314,29 euros, ja que havien
d’enviar una documentació imprescindible per continuar amb la tramitació de
l’expedient i no s’ha enviat. Voldria saber per què.
La Sra. Marqués Portella
manifesta que és una actuació que no es va executar en el seu moment, per la qual
cosa no es pot justificar ni cobrar la subvenció. La Sra. Baillo manifesta que és una
llàstima que s’hagi perdut una subvenció d’aquesta quantitat per no haver enviat la
documentació. La Sra. Marqués manifesta que el pressupost de l’obra era bastant
més. La Sra. Baillo manifesta que açò no hi té res a veure. La Sra. Marqués diu que
sí que hi té a veure.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que hi ha el projecte del carrer Sant Jacint
que suposa una inversió de 353.000 euros, així com el projecte del carrer de ses
Barraques amb una inversió d’1.144.000 euros, respecte a la qüestió d’IBAVI.
Demana: Com es pensa atendre aquests pagaments? La Sra. Marqués Portella
manifesta que les obres de l’IBAVI no les paga l’Ajuntament. La Sra. Baillo demana
doncs, què en diu, el Govern balear, d’aquesta qüestió. La Sra. Marqués manifesta
que hi ha un conveni signat, el qual va ser aprovat per aquest Ple, en què explica
totes les característiques de com es desenvoluparan les obres i com es faran els
pagaments. De fet, l’Ajuntament ni rebrà ni pagarà. La Sra. Baillo Vadell manifesta
que segurament quedarà aturat perquè té entès que no té finançament autoritzat ni
concedit. La Sra. Marqués manifesta que s’ha de tenir en compte que en aquests
moments no tenen llicència d’obres concedida, per la qual cosa hi ha un marge de
temps i que si en aquests moments no tenen capacitat econòmica per
desenvolupar-ho, ja serà l’Ajuntament qui demani al govern què pensa fer.
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Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que a la sessió plenària de dia 30.09.10 va
informar que hi havia un senyor que havia fet un escrit respecte a un terreny que té as
Pou Nou, on una part és urbà i una part és rústic. Recorda que la senyora Marqués el
va atendre unes quantes vegades, però aquest senyor es queixava que no se li havia
contestat. Afegeix que a una altra sessió plenària la senyora Marqués va dir que
hauria estat millor contestar, per la qual cosa vol saber si a partir d’ara se li contestarà
o no.
La Sra. Marqués Portella manifesta que ella no va dir que seria millor contestar; de fet,
se li va contestar moltes vegades, però no per escrit. La Sra. Baillo manifesta que
paraules textuals de la senyora Marqués: “hubiese sido mejor contestar”. La Sra.
Marqués manifesta que per escrit, ja que se li ha explicat moltes vegades quina és la
seva situació, ho sap perfectament, i l’únic que no té és un registre de sortida
explicant-li-ho per escrit.
Afegeix que el seu cas en concret està en espera de
l’aprovació provisional de l’expedient de modificació de normes. El batle afegeix que
no s’ha contestat a ningú, ja que les al·legacions que es van presentar durant
l’aprovació inicial es contestaran quan es faci l’aprovació provisional. La Sra. Baillo
manifesta que aquesta persona ha presentat diversos escrits i considera que, com a
administració, se li hauria de fer arribar una mínima contestació, almenys dir-li en
quina situació es troba.
La Sra. Marqués manifesta que ell açò ho sap, ja que
personalment l’en va informar. Afegeix que si aquesta persona té ganes d’escriure per
premsa, doncs, que hi escrigui, i que si se li ha de fer un escrit amb registre sortida,
l’hi farà, però creu que els registres de sortida són per a coses que realment s’ha
d’explicar; però una cosa que se li ha contestat personalment... La cosa important és
que tengui la informació, i la té. La Sra. Baillo manifesta que les administracions
sempre diuen: “Ho faci per escrit”. Per tant, com a mínim el ciutadà pot demanar que li
contestin per escrit. El batle manifesta que en aquest cas es contestarà quan es
contestin les al·legacions presentades a l’expedient de modificació de normes
subsidiàries. La Sra. Baillo manifesta que per evitar aquestes situacions no costa tant
enviar-li un escrit dient-li en quina situació es troba la seva petició; i suggereix que així
es faci.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a l’escrit de l’Associació d’Empresaris del
Polígon Industrial de Sant Lluís, RE 948, de dia 03.03.11, en el qual es queixen del
mal servei que dóna l’Ajuntament: falta de manteniment en zones verdes; deficiències
en l’enllumenat, clavegueram, xarxa pluvial, etc. Demana per què l’Ajuntament no ha
fet res quan té constància d’açò des del mes d’octubre, quan l’esmentada associació
va informar-ne a la Sra. Marqués.
El batle manifesta que sí que s’ha actuat, ja que, per exemple, s’ha fet net d’herbes la
zona d’enmig del carrer, que era una de les queixes que hi havia. A les zones verdes,
hi ha vegades que no s’hi pot actuar, depèn del tipus de vegetació que hi ha en el seu
moment, però les actuacions es van fent. Com també passa amb el control de
l’enllumenat, ja que quan hi ha un fanal que no funciona, la policia en dóna part i,
automàticament, la brigada actua.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que en data 21.02.11, RE 768, la Conselleria
d’Interior remet un escrit a aquest Ajuntament en el qual indica que la plaça vacant de
Secretaria-Intervenció de classe 3ª s’ha d’incloure en el concurs del mes de març.
Voldria saber com està aquesta qüestió. El batle informa que el tràmit inicial que va
fer l’Ajuntament va ser notificar-ho al Col·legi de Secretaris. Llavors hi va haver una
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secretària disposada a venir a Sant Lluís, en concret, la secretària des Migjorn Gran, i
l’altre dia es va rebre l’autorització per dur a terme una comissió de serveis i,
probablement, a mitjan mes d’abril s’incorporarà a aquest Ajuntament.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que el dia 07.03.11, RE 1013, uns veïns del
Bar Restaurant Sa Musclera denuncien que s’hi han fet unes obres i demanen si
l’Ajuntament va donar llicències d’obres per fer algun tipus de remodelació, per la qual
cosa en demana informació. El Sr. Lora Buzón informa que aquest escrit se’l va fer
arribar a l’inspector d’obra, no consta que s’hagin donat llicències d’obres ni que
s’hagin fet obres i allò que s’ha fet ha estat un requeriment a la propietat de Sa
Musclera pel fet que certs elements no poden estar a la via pública. La Sra. Baillo
Vadell demana, doncs, una còpia de l’informe emès per l’inspector, així com una còpia
de la contestació municipal.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Respecte al centre comercial Sa Tanca, manifesta que
l’Ajuntament va rebre un escrit de la Conselleria de Comerç, RE 814, en el qual
posaven de manifest la normativa existent respecte als centres comercials, i
demanaven que els informassin de la situació administrativa del projecte en qüestió,
per la qual cosa demana si ja se sap quina és la situació administrativa en aquests
moments.
El batle manifesta que el que van dir els tècnics és que les notícies que tenia
l’Ajuntament era per la premsa, ja que no hi havia hagut cap registre d’entrada en
aquest sentit, és a dir, que la Conselleria de Comerç s’avança a una situació de la qual
nosaltres no estam assabentat.
El Sr. Lora afegeix que aquest Ajuntament no ha
donat cap nova llicència, fora de les que es van donar en el seu dia, i que les activitats
i els projectes que tenen és sobre espais comuns. No hi ha res més. La Sra. Baillo
Vadell demana una còpia de la contestació municipal a l’escrit de l’esmentada
Conselleria.
Continua la Sra. Baillo Vadell. Fa referència a l’escrit amb RE 368, de dia 01.02.11,
presentat per Grup Supeco Maxor SLU, respecte a l’esmentat centre comercial Sa
Tanca. Demana una còpia de la contestació municipal.
Segueix la Sra. Baillo Vadell. Manifesta que ja sabem que tenim les eleccions dins el
proper mes de maig i que tots els batles procuren sortir o han intentat sortir a la foto al
màxim de vegades possible per premsa, per la qual cosa li demana si no creu que
hauria estat molt més ètic convidar l’oposició quan es va inaugurar el carril bici de Son
Perruquet, ja que no van rebre cap invitació. El batle manifesta que no van voler fer
gaire ferum, ja que només es van convidar els portaveus de les classes de l’escola i,
a més, darrerament la Sra. Baillo no assisteix als consells de participació escolar... La
Sra. Baillo manifesta que només ha fallat una vegada i va ser perquè no se li va dir
amb prou temps. A més, vol deixar constància que no només no se la va convidar a
ella a la inauguració del carril bici de Son Perruquet, sinó que tampoc es va convidar
la resta de membres del Partit Popular. En canvi, tot l’equip de govern sí que hi era,
per la qual cosa considera que el batle podria ser un poc més ètic i haver-hi convidat
l’oposició. El batle manifesta que no és ver que hi fossin tots els membres de l’equip
de govern.
Finalment, la Sra. Baillo Vadell manifesta que els registre d’entrada i sortida se li
donen cada seixanta dies, per la qual cosa voldria saber com es farà a partir d’ara
amb motiu del procés electoral del mes de maig.
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Intervé el Sr. Coll Alcina. Manifesta que a la Junta de Govern de dia 08.02.11 es va
tractar el punt setè, el qual venia motivat arran d’una petició d’un veí que demanava si
podria canviar la placa amb el nombre de casa seva perquè les que havia col·locat
l’Ajuntament produïen rovell. Es va acordar que sí podria canviar la placa, sempre
que fossin de les mateixes característiques a les instal·lades i amb un material
semblant a les existents. Afegeix que en el seu dia el Partit Popular va dir que per a
les zones costeres el tipus de material que havien escollit no era el més convenient,
però l’equip de govern van defensar la seva postura i el Partit Popular va suggerir que
mirassin de fer altres coses perquè aquest material no tenia una durabilitat suficient.
Per tant, demana si hi ha una garantia d’aquest material, així com el cost que va tenir
per a l’Ajuntament adquirir tota la numeració del terme municipal.
Finalment, el Sr. Coll Alcina manifesta que en distintes sessions plenàries el Partit
Popular es va interessar sobre la retirada de l’equip d’osmosi de la nau municipal, per
la qual cosa voldria saber si l’equip s’ha retornat al proveïdor i que, en cas que no
s’hagués retornat, quin va ser el seu cost.
El president aixeca la sessió i ordena que se n’estengui la corresponent acta, que
firmen els membres del Ple de l'Ajuntament amb mi, la secretària accidental, acta que
certific.
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