ACTA DE LA
29/06/2007.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 29/06/2007, es reuneixen a ls
sala d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que
s’indiquen a continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a
la qual han estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime García Romagosa
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el batle-president, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2007
El punt no ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa corresponent
atès que, havent-se constituït el nou Ajuntament el passat 16 de juny,
encara no s’han creat les diferents comissions informatives. El Batle
justifica la urgència d’estudiar aquest punt en el fet que els protocols de
les festes estableixen que s’ha d’efectuar un Ple el dia de Sant Pere per
determinar tots els aspectes que facin referència a les festes patronals.
Ateses les consideracions anteriors i en virtut dels articles 82.3 i 126
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals el Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió
del punt en l’ordre del dia i donar compte de l’acord que s’adopti a la
Comissió Informativa en la primera sessió que aquesta celebri.
Passant al fons de l’assumpte es llegeix la proposta d’Alcaldia i el Ple
acorda, per unanimitat:
ÚNIC.- Assenyalar els dies 28, 29 i 30 de juliol per celebrar les festes
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2007.
SEGON.- COMPOSICIÓ JUNTA CAIXERS I CAVALLERS 2007
En el segon punt de l’ordre del dia es dóna la mateixa situació que en el
punt anterior en el sentit que l’assumpte no ha rebut el dictamen de cap
comissió. Justificada de la mateixa manera la urgència i en virtut dels
articles 82.3 i 126 del ROF el Ple acorda, per unanimitat, ratificar la
inclusió del punt en l’ordre del dia i donar compte de l’acord que s’adopti
a la Comissió Informativa en la primera sessió que aquesta celebri.
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Passant al fons de l’assumpte es llegeix la proposta d’Alcaldia. Demana la
paraula el Sr. Moll Triay per indicar que no s’oposa al nomenament de la
caixera fadrina proposada pel Batle, però explica que és costum nomenar
caixer fadrí al de més edat que no hagi ocupat mai aquest càrrec. El Batle
contesta que el Sr. Moll podria haver comentat aquest costum abans ja que
fa uns dies van estar rallant del tema dels caixers, i diu que la proposta
s’ha fet complint els protocols aprovats per l’Ajuntament. El Sr. Moll
Triay diu que ell no té cap inconvenient amb la proposta, que només és un
aclariment.
A continuació es produeix un breu debat sobre la conveniència o no de
modificar algunes qüestions dels protocols, com per exemple la que indica
que és el caixer batle el que proposa els càrrecs de caixer casat, caixer
sobreposat i fabioler.
Finalment se sotmet la proposta d’Alcaldia a votació i el Ple acorda, per
unanimitat:
ÚNIC.- NOMENAR per al càrrec de caixers i caixeres, i de l’altra admetre
com a cavallers i cavalleres, les següents persones:
Caixera batlessa: Mª NIEVES BOSCH GOÑALONS
Caixera casada:
Mª ANGELES SERRA BOSCH
Caixera fadrina: IRENE CAMPS PONS
Caixer capellà:
BOSCO FANER BAGUR
Fabiolera: ADRIANA MOLL SALES
Cavallers:

Margarita Camps Pons
Jose Camps Pons
Javier Martinez Triay
Maria Gomila Gonyalons
Pere Sales Moll
Lluc Martí Sales
Magdalena Taltavull Fernandez
Rafel Moll Mesquida
Francisco Martí Sales
Andreu Triay Bosch
Jose A. Barrera Bosch
Cristóbal Camps Florit
Claudio Vidal Coll
Antonio Mesquida Pons
Miquel Pons Coll
Marti Mercadal Febrer
Silvia Alzina Alles
Pau Marti Salas
Elisabet Barrera Pons
Juan Marques Pelegri

Suplents:
Antonio Vidal Moll
Juan Antonio Pons Sintes
Antoni Juan Pons Bosch

TERCER.- PROGRAMA DE FESTES 2007
En el tercer punt de l’ordre del dia s’esdevé el mateix que en els punts
anteriors: que el punt no ha rebut el dictamen de cap comissió. Justificada
de la mateixa manera la urgència i en virtut dels articles 82.3 i 126 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions

locals el Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió del punt en
l’ordre del dia i donar compte de l’acord que s’adopti a la Comissió
Informativa en la primera sessió que aquesta celebri.
El Batle comenta que el programa encara no està enllestit, per la qual cosa
en aquest punt només és per comentar que el programa s’està elaborant, i
que inclourà les actuacions i espectacles que l’anterior regidor de festes
tenia pactades. Indica que el Consistori hauria de decidir si s’ha de
variar l’ordre de celebració de les completes i de la Missa tal com ja es
va fer l’any passat, o s’ha de complir amb l’establert als protocols, que
encara no s’han modificat; també assenyala que s’hauria de discutir si
s’han d’incloure els focs artificials o no. Respecte al pregó o conferència
diu es mantindrà, ja que fins ara ha funcionat bé. Finalment, la Sra.
Baquero demana si el ball del dilluns es mantindrà i la Sra. Francesca
contesta que si bé ella personalment sempre ha considerat que no era
necessari, es continuarà celebrant ja que sembla ser que agrada. Finalment,
les Sras. Francesca i Mira diuen, respecte a la variació de les completes i
la Missa, que s’hauria de tenir en compta la voluntat popular.
El Sr. Sánchez diu que, igual que s’ha previst fer una reunió amb les
entitats del municipi, l’Ajuntament hauria de fer una reunió amb els tres
grups polítics municipals per tal que aquests puguin assabentar-se i
participar en la programació. El Sr. Batle indica que la reunió amb les
entitats s’ha convocat pel dimecres, per la qual cosa, responent a la
petició del Sr. Sánchez, es celebrarà una reunió dels tres grups polítics
el proper dijous.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:55 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretària, certific.
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