ACTA DE LA
29/06/2015.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 29/06/2015, es reuneixen al 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
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Maria del Mar Ameller Sales
Sra. Raquel Al·lès Llistó
Sr. José Triay Nadal
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat
González del grup

d’assistir-hi
socialista.

la

regidora

Sra.

María

Elena

Baquero

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària interina de la corporació, Catalina Pons Marquès.
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 2015
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
25.6.2015, que es transcriu a continuació:
“ Vista la proposta de fixació dels dies per celebrar les Festes de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes 2015, que el Sr. Triay Nadal llegeix,
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ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 1, 2 i 3 d’agost DE 2015 PER CELEBRAR LES Festes
Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2015.”
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SEGON.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2015
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
25.6.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Triay Nadal, Regidor de Festes fa lectura de la proposta de la
composició de la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2015,
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PRIMER.- NOMENAR pel càrrec de caixers/caixeres i admetre com a cavallers i
cavalleres les persones que a continuació es detallaran:
Caixer Batle:

Pere Moll Triay

Caixer casat:

Juan Bosco Moll Gomila

Caixera fadrina:

Agueda Sales Orfila

Capellà:

Joan Tutzó Sans

Fabiolera:

Adriana Moll Sales

Cavallers/eres:

Miquel Pons Pons.
Àngela Barber Serra.
Maxi Borrás Chups.
Ester Bagur Bosch (Només el diumenge)
Miquel Sales Florit.
Irene Camps Pons.
Carles Moll Borrás
Maria Alles Sales.
Margarita Camps Pons.
Irene Camps Pons.
Franç Riera Fortuny (Només el dissabte)
Martí Mercadal Febrer.
Pilar Verdú Camps.
Pau Martí Salas.
Josep Camps Pons.
Nieves Bosch Gonyalons.
Andreu Moll Vidal.
Maria Gomila Gonyalons.
Pere Sales Moll.
Lluc Martí Salas.
Magdalena Taltavull Fernández.
Francisco Martí Salas.
Andreu Triay Bosch
José Antonio Barrera Bosch.
Angels Serra Bosch (Només el diumenge)
Nancy Lauren Tew (Només el dissabte)
Miquel Pons Coll.
Marc Marqués Llufriu
Joan Marqués Pelegrí.
Toni Mesquida Pons.

SEGON.- ACORDAR concedir una ajuda de 90,00 € pel ferratge dels cavalls,
als cavallers i cavalleres que surten els dos dies de festa i una ajuda de
45,00 € als que només ho fan un dia.”

Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
TERCER.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2015
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona de data
25.6.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que s’ha seguit el mateix format que l’utilitzat els
darrers anys i que per tant el Programa de Festes contemplarà, a més dels
actes dels tres dies de Festa principal, els actes programats per la
setmana anterior a les festes, concretament a partir del 27 de juliol i els
actes de les setmanes següents, fins la primera de setembre.
Comenta que es disposa de pregoners, ja fa temps. Arrel del 40è aniversari
de l’Orquestra Huracan es va creure convenient que fossin ells els
encarregats del Pregó d’enguany, de fet, el Sr. Batle explica que es un
tema que es va deixar tancar amb prou temps. Recorda que l’any 2011, quan
l’Equip de Govern passat va entrar a l’Ajuntament, van trobar-se amb les
Festes a un mes vista i amb tot per fer i un tema complicat va ser
precisament l’elecció del pregoner, arrel d’açò i vist que aquest any
tornaven a celebrar-se eleccions municipals, l’Equip de Govern va presentar
a una Comissió del mes de novembre la proposta dels Pregoners per tal que
al manco aquest tema quedàs fermat, tant per l’Ajuntament que entràs com
pel mateixos pregoners; no és el mateix preparar un pregó amb temps
suficient, que fer-ho amb poc menys d’un mes.
Dels actes dels tres dies de Festa destaca també l’actuació que es durà a
terme el Diumenge de Sant Cristòfol, abans de la Revetlla popular. Comenta
que van brindar la possibilitat a Juan Carlos Lopez de fer una actuació qui
gustós va acceptar; a més vindrà acompanyat d’un cantant que en el seu dia
es va fer famós arrel de treure una cançó.
D’entre els actes a celebrar ja després de Festes, destaca la Musicale, que
l’any passat es va celebrar la Migjornale i enguany li toca la música.
Intervé la Sra. Al·lès diguent que la Musicale s’inaugurarà dia 13 d’agost
i es durà a terme els tres dies posteriors a aquesta inauguració, és a dir
els dies 14, 15 i 16 d’agost. Comenta que en principi està enllestida la
gent que hi actuarà i que s’estan acabant de perfilar els llocs i espais
que s’utilitzaran.
El Sr. Batle continua explicant que a partir del 17 d’agost continuarà
música amb els concerts de Música Antiga. Comenta també que s’aprofita
programa per anunciar també els actes programat dins els “Dimarts
Migjorn”, i destaca que la Ruta Francesc d’albranca s’ha ampliat amb
visita guiada a Binicudrell de Darrera.
La comissió, per unanimitat, acorda
programa de Festes Patronals 2015
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Intervé el Sr. Triay Nadal diguent que la Programació del Dia de Sant
Cristòfol des Sant (10 de juliol) serà la mateixa que la de tots els anys,
comenta que està treballant per trobar els encarregats d’amenitzar la
revetlla que es sol fer al Carrer d’aquell vespre. Els membres assistents,
es donen per assabentats.”
Obert el debat, el Sr. Batle lliura al Sr. Verdú esborrany del Programa de
festes i cedeix la paraula al Sr. Triay, regidor de festes per tal que
aquest expliqui les coses més destacades del programa.
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El Sr. Triay explica que les festes començaran el dia 27 de juliol amb
l’enramada de carrers.
El Sr. Triay diu que el dia 28 tindrà lloc el mercat de nit, la ruta
“Francesc d’Albranca” i una visita al Casat de Binicudrell de Darrera. El
mateix dia es faran jocs per part de Sa Xaranga i un concert al Pla de
l’Església.
El Sr.
dia 30
futbol
ser el

Triay comenta que el dia 29 tindrà lloc les “Curses populars”. I el
es farà la festa de final de curs de l’escoleta Xibit i el partit de
entre el CE Migjorn i un equip per confirmar, que creu que es podrà
Mercadal.

El Sr. Triay explica que el dia 31 de matí tindrà lloc un passacarrers amb
els fillets i alguns membres de la Banda de Música. El vespre damunt les
22.00 hores tindrà lloc el pregó de les festes a càrrec de l’Orquestra
Huracan i a partir de les 0.00 hores, es farà la revetlla al camp de futbol
a càrrec de la mateixa Orquestra Huracan.
El Sr. Triay comença a comentar els actes previstos pel dissabte dia 1
d’agost.
El Sr. Batle diu que els actes dels dissabte, diumenge i dilluns són els
mateixos de cada any, i creu que s’hauria d’explicar únicament les novetats
del programa.
El Sr. Batle comenta que el dia 13 d’agost tindrà lloc la inaguració de la
Gran Musicales que durarà els dies 14, 15 i 16 d’agost. El Sr. Batle diu
que el dia 17 d’agost es té previst que es faci el “Festival de Música
Antiga”.
El Sr. Batle explica que s’han inclòs dins del programa de festes els
“Mercat dels Dimarts”.
El Sr. Verdú demana si el dimarts desprès de festes hi haurà mercat.
El Sr. Batle respon que no.
El Sr. Verdú demana si les grades del camp de futbol estaran acabades el
dia del partit de festes.
El Sr. Batle diu que si, i manifesta que l’empresa ha dit que pot estar
enllestit per la revetlla de dia 11 de juliol.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
13.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

