ACTA DE LA
30/06/2008.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 30/06/2008, es reuneixen a la
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
Jaime Riudavets Moll
Maria Pons Pons
Pedro Moll Triay
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

S’ha excusat d’assistir-hi la regidora Mercedes Francesca Bresco; no
s’ha excusat la regidora Elena Baquero González
Presideix la sessió el Sr. Batle, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. 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.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de dia 29 de maig
de 2008; se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2008
Atesa la proposta d’alcaldia, que fou dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona tinguda el dia 25 de juny de
2008, el Ple acorda, per unanimitat:
Únic.- Assenyalar els dies 2,3 i 4 d’agost per
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2008.

celebrar

les

festes

TERCER.- COMPOSICIÓ JUNTA CAIXERS I CAVALLERS 2008
En el tercer punt de l’ordre del dia es llegeix la proposta d’alcaldia que
ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona; sense entrar en debat se sotmet a votació la proposta y 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:
Caixer casat:
Caixera fadrina:
Caixer capellà:
Fabioler:

Mª NIEVES BOSCH GOÑALONS
JOSÉ A. BARRERA BOSCH
ELISABET BARRERA PONS
BOSCO FANER BAGUR
JUAN RIUDAVETS MOLL
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Cavallers:

Irene Camps Pons
Mª Angeles Serra Bosch
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
Cristóbal Camps Florit
Claudio Vidal Coll
Antonio Mesquida Pons
Miquel Pons Coll
Marti Mercadal Febrer
Pau Marti Salas
Juan Marques Pelegri
Pere Barber Pelegri
Andreu Moll Vidal
Pilar Verdú Camps
Suplents:
Antonio Vidal Moll

QUART.- PROGRAMA DE FESTES 2008
El Batle comenta que el programa encara no està enllestit, per la qual cosa
aquest punt només és per donar compta al Ple de les actuacions que s’han
previst a més dels actes protocoloraris de cada any; així destaquen:
- Dia 31 de juliol la festa de final de curs de l’escola Xibit, a les 19 h.
en el Pla de l’Església.
- Dia 1 d’agost a la zona esportiva la verbena estarà amenitzada pels grup
Huracan i Oasis.
- Dia 2 d’agost a la zona esportiva gran animació amb en Febre i en Miquel
i a continuació acabarà la verbena el Grup Sarau Bing Band.
- Dia 3 a les 19:30h a la Plaça de l’Església hi haurà una actuació de
pallassos pels més petits, amb el grup “Cucorva”. A les 21:30, música
menorquina amb el grup “Bastió de s’Illa”. A les 23 hores revetlla a Sa
Plaça amb l’orquesta Huracán.
- Dia 4 a les 17:30 hores CERCAVILA amb la banda de cornetes i tambors i a
Sa Plaça jocs infantils organitzats per “SA XARANGA”. A les 00:30 hores
darrera revetlla amb el grup “Sarau Bing Bang”.
- Del 25 de juliol al 10 d’agost:
exposició d’escultures del Sr. Miquel
Capó, al local de l’ACR.
També es comenten els actes organitzats en relació al futbito, patinatge i
gimnàstica artística, indicant que enguany també es farà un homenatge
(simbòlic) als esportistes que hagin participat en algun campionat
(basquet, badminton...).
Finalment el Sr. Batle comunica que l’acte de divendres anirà a càrrec de
la Banda de música des Migjorn, que interpretarà algunes peces i explicarà
la seva trajectòria.
El portaveu socialista demana sobre els actes relacionats amb la qualcada i
si l’ordre a seguir serà l’establert en els darrers anys; la regidora de
festes contesta que si.

El Sr. Moll també demana si han de partir des del Pla de l’Església o de
l’antic Ajuntament i la Sra. Pons contesta que des de l’antic Ajuntament.
La regidora socialista Sr. Febrer pregunta si la Banda de música
acompanyarà i el Sr. Batle diu que demà té una reunió amb la Banda per
tractar aquest tema.
A continuació el Sr. Sánchez, del grup socialista, pren la paraula i afirma
que l’any passat no es van consensuar els temes importants, atribuint-se
aquesta manca de consens a la recent constitució de la nova Corporació; la
precipitació va propiciar una reunió la setmana posterior al Ple de Sant
Pere; diu que enguany els actes importants (així el Pregó) tampoc s’han
consensuat i que no hi ha participació ciutadana en la determinació del
contingut del programa; manifesta que el seu grup es sent decebut i espera
que el pròxim any no torni a succeir el mateix. Continua afirmant que en el
seu moment es va criticar la manca de sensibilitat del grup socialista però
sembla que la sensibilitat de l’actual equip de govern és la de la política
dels fets consumats.
La regidora de festes contesta que ella ha rallat dues vegades amb el
portaveu socialista sobre els actes festius, una de elles el dia de la
presa de possessió del regidor Sr. Riudavets Moll; el portaveu socialista
afirma que és cert que han comentat alguna actuació com ara la de Febre.
El Sr. Sánchez diu que no és suficient comentar només els grups que han de
sonar.
Finalment el portaveu socialista demana si és cert que l’any passat la
Caixera batlessa va cobrar els 90 € que s’assignen als cavallers, ja que no
és lògic que cobri al no tenir les mateixes despeses que aquells; és més,
l’any passat ni va tenir les d’adquirir la levita, que va ser a càrrec de
l’Ajuntament; el Sr. Batle diu que comprovarà si va cobrar o no i informarà
al portaveu socialista.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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