ACTA DE LA
28/06/2013.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 28/06/2013, 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. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per la
secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
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 2013
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 20.6.2013, que es transcriu a continuació:
“D’acord amb la proposta presentada pel Batle en relació a la determinació
dels dies de les Festes Patronals de 2013, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple de Sant Pere l’adopció del següent acord:
Únic.- ASSENYALAR els dies 3, 4 i 5 d’agost de 2013 per celebrar les Festes
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes d’enguany.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SEGON.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2013
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa permanent de Serveis a la
persona de data 20.6.2013, que es transcriu a continuació:
“A continuació es llegeix la proposta presentada pel batle en relació al
nomenament dels caixers-cavallers per les Festes de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes 2013, la comissió, per unanimitat, proposa al Ple de Sant Pere,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- NOMENAR per al càrrec de caixers i caixeres, i de l’altra admetre
com a cavallers i cavalleres, les següents persones:
Caixer Batle:
Caixer casat:
Caixera fadrina:

JOSE ANTONIO BARRERA BOSCH
FRANCISCO MARTÍ SALAS
IRENE CAMPS PONS
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Capellà:
Fabiolers:

LLORENÇ SALES BARBER
ADRIANA MOLL SALES
JUAN RIUDAVETS MOLL

Cavallers/es:

Àngela Barber Serra
Miquel Sales Florit
Maria Alles Sales
Carles Moll Borrás
Margarita Camps Pons
Irene Camps Pons
Martí Mercadal Febrer
Elisabet Barrera Pons
Pilar Verdú Camps
Pau Martí Salas
Josep Camps Pons
Àgueda Sales Orfila
Nieves Bosch Goñalons
Andreu Moll Vidal
Javier Martínez Triay (Dissabte)
Maria Gomila Gonyalons
Pere Sales Moll
Lluc Martí Salas
Magdalena Taltavull Fernandez
Francisco Triay Barber (Diumenge)
Andreu Triay Bosch
Joan Bosco Moll Gomila
Nancy Lauren Tew
Miquel Pons Coll
Pedro Sales Gomila
Cristobal Camps Florit
Antonio Mesquida Pons

Cavallers suplents:

Tòfol Pons Bosch
Toni Joan Pons Bosch

Segon.- ACORDAR concedir una ajuda pel ferratge dels cavalls de 90 € als
caixers i cavallers que surten els dos dies festa i una ajuda de 45 € als
cavallers que surten únicament un dia.
El Sr. Barrera explica que la Caixera fadrina, seguint els criteris
d’elecció establerts als protocols, hauria d’haver estar Maria Alles Sales,
però que al no haver volgut acceptat el càrrec es va brindar a Irene Camps
Pons qui va acceptar.”
Obert el debat, el Sr. Barrera explica que la caixera fadrina seguint els
protocols de les festes havia de ser la Sra. Maria Alles Sales, però quan
l’Ajuntament es va posar en contacte em ella va dir que no volia ser-ho,
per la qual cosa es proposa que la caixera fadrina sigui la Sra. Irene
Camps Pons.
El Sr. Verdú comenta que a ell li havien dit que no s’havia dit res a la
Sra. Maria Allès Sales.
El Sr. Batle diu que se li va telefonar i va declinar ser la caixera
fadrina.
El Sr. Barrera comenta que al declinar la invitació la Sra. Maria Alles
Sales ha perdut el seu torn, i se aplicarà els pròxims nomenaments segons
el que fixa els protocols.

El Sr. Batle comenta que el fabioler del dissabte serà el
Riudavets i la fabiolera de diumenge serà la Sra. Adriana Moll.

Sr.

Joan

El Sr. Verdú demana qui ho decideix a n’això.
El Sr. Batle diu que els fabiolers es posen d’acord entre ells.
El Sr. Batle comenta que en Tóbal de sa Creueta troba que finalment no
sortirà.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
TERCER.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2013
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Barrera regidora de festes i entrega
al grup popular l’esborrany del programa de festes.
El Sr. Barrera explica que a part dels actes centrals de les festes, s’ha
previst una sèrie d’actes abans i desprès de festes.
El Sr. Barrera diu que abans de les festes s’inclouen els dimarts as
Migjorn Gran, enrremada de carrers, cursa popular, partits de fútbol,
etc…).
El Sr. Barrera comenta que enguany els pregoners seran el Club Hípic Sa
Creueta.
El Sr. Barrera explica que desprès de les festes en el programa s’inclou la
celebració de mercats.
El Sr. Barrera diu que enguany com a novetat del programa de festes es
preveu que a part de la Corporació i els partits polítics, les associacions
del poble puguin felicitar les festes a través del programa de festes.
El Sr. Vidal intervé diguent que a l’esborrany consta que vindran els
gegants de Llucmaçanes i aquests finalment no vindran al coincidir amb les
festes de Llucmaçanes.
El Sr. Verdú comenta que veu que enguany tampoc hi haurà focs artificials.
El Sr. Verdú diu que esta d’acord en que no hi hagi focs, però considera
que el fet de que fa dos anys no hagués focs no es podia atribuir a que hi
havia una factura pendent de l’altra legislatura.
La Sra. Sánchez diu que l’equip de govern va decidir eliminar el focs
artificials.
El Sr. Barrera respon que tots els municipis van encaminats a la reducció
de focs.
La Sra. Baquero explica que al programa també s’ha previst el 3er festival
de música barroca, que anirà a càrrec d’Eva Febrer i suposa una despesa a
l’Ajuntament de 1.000 € que serviran per a pagar els bitllets dels músics.
A més l’any passat els restaurants i allotjaments del poble varen fer preus
especials per els músics.
El Sr. Batle diu que el dia 14 d’agost es té previst mostrar al poble com
han quedat les obres de l’edifici de S’Excorxador.
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El Sr. Verdú demana si les obres han estat acabades.
El Sr. Batle respon que s’han finalitzat
La Sra. Baquero diu que encara queden activitats per concretar al programa.
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.50 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

