ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 30/05/2013.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 30/05/2013, 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
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Gemma Fernández Bosch del
grup popular.
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.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de dia
27.3.2013, sense entrar a debat, se sotmet a votació i s’aprova per
unanimitat.
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les resolucions d’Alcaldia de data 25.3.2013 a
24.5.2013 i que fan referència a Recaptació (resolució al·legacions a
denúncia per infracció ordenança municipal de trànsit, plusvàlues 2013,
padró poliesportiu abril i maig 2013, padró serveis i activitats culturals
abril i maig 2013, padró xibit abril i maig 2013, sol·licitud d’informes a
secretaria, baixa i devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica
2013, liquidació definitiva de llicència d’obres, servei d’ajuda a domicili
març i abril 2013, servei del centre d’estades diürnes març i abril 2013,
liquidació del mes de març i abril 2013 del conveni per la reserva de
places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, padró
aigua 1r trimestre 2013, concessió de comptadors d’aigua, baixa de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica 2013, autorització per ocupació de la
via pública, autorització renovació lloguer nínxol 30 de la galeria 7 del
cementiri municipal, renovació de lloguer de nínxol 1 de la galeria 7 del
cementiri municipal, ocupació de via pública amb taules i cadires de maig a
octubre, acceptació d’al·legacions a la denúncia per infracció a les normes
de trànsit, acceptació al·legacions a la denúncia per infracció a la
Ordenança Municipal de trànsit, butlleta 06779, bonificacions a la taxa de
fems per a la gestió de residus urbans any 2013, padró d’arbitris 2013
(entrada de vehicles), padró d’arbitris 2013 (vedats de caça), padró de
l’impost d’activitats econòmiques 2013, padró d’arbitris 2013 (cementiri),
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 2013, taxa per
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escombraries 2013); Intervenció (inici d’expedient de modificació de crèdit
per transferència núm. 3/2013, expedient de modificació de crèdit per
transferències núm. 3/2013, inici d’expedient de modificació de crèdit núm.
4/2013, inici d’expedient de modificació de crèdit per transferència
5/2013, expedient de modificació de crèdit per transferència núm. 5/2013,
inici d’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2013, inici d’expedient
de modificació de crèdit 7/2013, expedient de modificació de crèdit per
transferència de crèdit 7/2013); Urbanisme (denegació de llicència d’obra
menor, comunicat de llicència d’obertura i funcionament, llicències d’obra
menor, pròrrogues de llicència, concessió de llicència per cartell
indicador,
llicència
de
primera
ocupació);
Disciplina
Urbanística
(requeriment de neteja de solar F-5 de Sant Tomàs, requeriment neteja de
solar G-5, i arxiu definitiu neteja de solar G-5); Cementiri (inhumació
restes, autorització lloguer núm. 19 de la galeria 1 del cementiri
municipal); Personal (concessió d’assumptes propis, reconeixement de
trienni, concessió de vacances 2012 i 2013, designació d’advocat)
Convivència
Ciutadana
(autorització
de
repartiment
domiciliari);
Organització (conformitat nomenament provisional); Policia (actualització
dels Plans de Salvament de les Platges de Sant Tomàs i Sant Adeodato);
Contractació ( inici d’expedient d’alienació mitjançant subhasta pública de
dos solars existents a la urbanització de Sant Tomàs); Responsabilitat
patrimonial (incoació d’expedient) i Activitats ( llicència d’activitats de
passejos amb carruatge de cavalls per a la urbanització de Sant Tomàs)
El Ple en resta assabentat.
TERCER.- DESSIGNACIÓ DE LLETRAT EN EL NÚM. D'INTERLOCUTÒRIA 161/2013 DE
MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES CONDICIONS LABORALS INTERPOSADES PER LA SRA.
MARGARITA PORTELLA MOLL, DONAR-NE COMPTE
Es llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 2.5.2013, que es transcriu a
continuació:
“Atès que en data 25.4.2013 (RE 366) el Jutjat de lo Social núm.1 de
Ciutadella de Menorca, ha remés a l’Ajuntament des Migjorn Gran cèdula de
citació, per tal que l’Ajuntament comparegui a l’acta de conciliació davant
del Secretari Judicial i en el cas, de no avinença a l’acte de judici, en
relació a la modificació substancial de les condicions laborals
núm.
d’interlocutòria 0000161/2013, essent la demandant la Sra. Margarita
Portella Moll.
Atès que la part demandant ha comunicat al jutjat que acudirà a l’acte amb
advocat.
Atès l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- DESSIGNAR
Caballero Visser.

com

a

lletrat

en

l’esmentat

procediment

a

Fernando

SEGON.- NOTIFICAR l’esmentada resolució a la persona interessada.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta resolució en el proper Ple de la Corporació
que es celebri per a la seva ratificació.
Es Migjorn Gran, a 2/05/2013
Davant meu,
EL BATLE

LA SECRETÀRIA INTERINA

PEDRO G. MOLL TRIAY
Sense entra a debat,
l’esmentat Decret.

CATALINA PONS MARQUES”
el

Ple

acorda

per

unanimitat

la

ratificació

de

QUART.- INTERLOCUTÒRIA 79/2013 QUE DECLARA LA CADUCITAT DEL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 174/2012 INTERPOSAT PEL SR. LORENZO PONS
TRIAY, DONAR-NE COMPTA
La secretària
diu que en data 18.4.2013 (RE 332) ha tingut entrada a
l’Ajuntament escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca, remetent interlocutòria núm. 79/2013 de data 4.3.2013 en el marc
del procediment ordinari 174/2012.
La secretària llegeix la part dispositiva de la interlocutòria, que es
transcriu a continuació:
“ Acuerdo:
- declarar la caducidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D. Lorenzo Pons Triay contra la resolución de fecha 30/05/2012
dictada por el Ayuntamiento des Migjorn Gran. No obstante se admitirà el
escrito de demanda y producirà sus efectos legales, si se presentase
dentro del dia en que se notifique el auto.
- La terminación del procedimiento y su archivo, previa devolución del
expediente administrativo al organismo de origen, una vez firme esta
resolución.
- Requerir al recurrente para que en el plazo de 3 dias devuleva el
expediente administrativo
- Unir certificación literal al recurso y el original al libro
correspondiente.”
El Ple en resta assabentat.
CINQUÈ.- APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DELS PLANS DE SALVAMENT DE LES
PLATGES DE SANT TOMÀS I SANT ADEODAT DEL TERME MUNICIPAL DES MIGJORN GRAN:
RATIFICACIÓ
Es llegeix la Resolució d’Alcaldia de data 18.4.2013, que es transcriu a
continuació:
“Atès que l’article 7.1 del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les
mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i
zones de bany de les Illes Balears, disposa que les platges catalogades de
risc mig i alt hauran de disposar d’un Pla de Salvament de Platges com
instrument de planificació i operació per a la salvaguarda de la seguretat.
Atès que l’article 7.2 assenyala que el Pla de Salvament tindrà caràcter
d’autoprotecció, haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, registrat per la
Direcció General d’Emergències i homologat per la Comissió d’Emergències i
Protecció de la Comunitat Autònoma quan es tracti d’una platja de risc alt.
Atès que en data 28.7.2005 el Ple de l’Ajuntament va aprovar els plans de
salvament de les Platges de Sant Tomàs, San Adeodat i Binigaus
i va
remetre els plans aprovats a la Direcció General d’Emergències instant la
seva inscripció en el Registre General de Plans de Salvament.
Atès que l’article 7.4 estableix que la modificació del Pla necessitarà
d’un nou registre en la direcció general competent en matèria d’emergències
i Protecció en els supòsits que modifiquin substancialment les seves
condicions i haguessin estat homologats inicialment.
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Atès que en data 11.3.2008 mitjançant Resolució d’Alcaldia es va aprovar
les modificacions dels plans de salvament de les platges de Sant Tomàs,
Sant Adeodat i Binigaus i es va remetre les modificacions aprovades a la
Direcció General d’Emergències instant la seva inscripció al Registre
General de Plans de Salvament.
Atès l’article 7.3 disposa que aquest Pla, que serà revisat anualment,
establirà la organització, l’equip humà i els mitjans per a la prevenció i
resposta a emergències.
Atès que 17.4.2013 (RE 327) l’empresa Marsave Mallorca, SL ha presentat
davant de l’Ajuntament l’actualització dels Plans de Salvament de les
Platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat, platges de risc mig, redactats per el
Sr. Pedro Luís Calafat Ponsetí.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’actualització dels Plans de Salvament de les platges de
Sant Tomàs i Sant Adeodat, del terme municipal des Migjorn Gran.
SEGON.- Ratificar la present
propera sessió que es celebri.

resolució

mitjançant

acord

de

Ple

en

la

TERCER.- Remetre l’actualització dels esmentats plans de salvament a la
Direcció General d’Emergències
Es Migjorn Gran, a 18/04/2013
EL BATLE

LA SECRETÀRIA INTERINA

PEDRO G. MOLL TRIAY

CATALINA PONS MARQUES”

Obert el debat, el Sr. Verdú demana si és competència de l’empresa que
gestiona la vigilància de les platges, avisar en cas que es trobin cans
amollats a les platges.
La Sra. Sànchez respon que la competència d’aquesta empresa es el
socorrisme i el salvament, i no vigilar si hi ha cans o no, no obstant, si
ells detecten animals amollats avisen a la Policia Local, perquè se’n faci
càrrec.
Sense més intervencions, el Ple acorda per unanimitat la ratificació de
l’esmentat Decret.
SISÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA
I ELS AJUNTAMENTS DE MAÓ, CIUTADELLA, ALAIOR, SANT LLUÍS, ES CASTELL, ES
MERCADAL, FERRERIES I ES MIGJORN GRAN PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE
L'AGENDA LOCAL 21 MUNICIPAL: RATIFICACIÓ
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“ El Sr. Batle explica que es tracta de ratificar el conveni de
col·laboració
entre
l’Agència
Menorca
Reserva
de
Biosfera
i
els
Ajuntaments, pel desenvolupament del procés d’Agenda Local 21 municipal.
Comenta que de primeres va ser reticent a la signatura d’aquest conveni, és
un conveni que no aporta res i no entén el perquè de la finalitat d’aquest

conveni. Intervé la Sra. Baquero manifestant el seu total desacord envers
aquest conveni per les raons que ha especificat el Sr. Batle. S’obre un
petit debat al respecte i es passa a votar. La comissió per quatre (4) vots
favorables i un (1) vot en contra de la Sra. Baquero acorden proposar al
Ple la ratificació d’aquest Conveni.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquest Conveni el signen tots els
ajuntaments de Menorca des de fa uns anys. Els darrers anys s’havien fet
reunions en relació a les agendes locals 21, i les administracions
públiques hi aportaven diners. Ara amb aquest nou conveni no hi ha cap
aportació econòmica per cap de les tres administracions (ajuntament, CIM i
Govern Balear), per la qual cosa la seva signatura ve a ser un pur tràmit
de continuïtat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
vuit (8) vots a favor i una (1) abstenció de la Sra. Elena Baquero
Gonzàlez, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre l’Agència Menorca
Reserva de Biosfera i els Ajuntaments de Maó, Ciutadella, Alaior, Sant
Lluís, Es Castell, Es Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran per el
desenvolupament del procés d’Agenda Local 21 Municipal
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.
SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ
BALEARS (FJNB) I L'ENTITAT PARTICIPANT: RATIFICACIÓ

JOVES

NAVEGANTS

DE

Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la persona de
data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“La Sra. Sánchez explica que es tracta d’un programa del Consell Insular de
Menorca, per tal que els fillets d’entre 14 i 18 anys en risc d’exclusió
social. Es tracta de dur a terme els projectes que dur a terme la fundació
de Joves navegant, inclou també una sortida de tres (3) dies en veler que
es farà a finals de juliol. Segons valoració dels Serveis Socials
municipals hi hauria tres candidats i el cost que suposa a l’Ajuntament
adherir-se a aquest conveni és d’uns 170’00 €.
Els membres de la comissió, per unanimitat, proposen al Plenari la
ratificació del conveni de col·laboració entre la Fundació Joves navegants
de Balears (FJNB) i l’Ajuntament.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez explica que aquest conveni regula una
activitat proposada pels Serveis Socials municipals per a joves en risc
d’exclusió social. Aquesta activitat es fa conjuntament amb l’Ajuntament
d’Alaior, on Es Migjorn Gran participa amb 3 joves i Alaior amb 4 joves.
Les famílies d’aquests joves aporten uns 40€ i l’aportació municipal serà
de 170€. Aquesta activitat preveu una sortida a navegar d’una setmana dins
del mes de juliol.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
unanimitat, a següent proposta d’acord:
PRIMER.- Ratificar el Conveni de col·laboració entre la fundació de joves
navegants de Balears (FJNB) i l’entitat participant.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a la Fundació de joves navegants de
Balears (FJNB) .
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VUITÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS EN LA
VIA PÚBLICA PER A LA RECOLLIDA DE ROBA USADA
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la persona de
data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“La Sra. Sánchez explica que es tracta d’un conveni amb Cáritas Diocesana
de Menorca, per tal que puguin instal·lar un contenidor a la via pública
per a la recollida de roba usada.
La comissió, per unanimitat acorda proposar al Ple, l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR el conveni
Diocesana de Menorca.

entre

l’Ajuntament

des

Migjorn

Gran

i Caritas

2n.- HABILITAR al Sr. Batle per a la seva signatura
3è.- NOTIFICAR l’acord anterior a l’entitat beneficiària.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que va mantenir una reunió amb els
responsables de Càrites Diocesana, i li van exposar la possibilitat
d’ubicar uns contenidors de recollida de roba usada, en lloc de que
únicament es pogués portar roba a la parròquia, com fins ara es feia.
El Sr. Verdú demana si es sap on es col·locarà el contenidor de recollida
de roba usada.
El Sr. Batle diu que encara no està decidit, però una de les possibles
ubicacions era situar-lo a la plaça Menorca, davant de la vorera de sa
Branca.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
NOVÈ.- DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS
AJUNTAMENTS DE MAÓ, CIUTADELLA, SANT LLUÍS, ALAIOR, ES MERCADAL, ES MIGJORN
GRAN I FERRERIES PER A LA PRESTACIÓ INTEGRAL DE PLATGES, ACCESSOS I ENTORN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que aquest expedient va ser retirar d’un Plenari
perquè s’havien de fer una sèrie de comprovacions abans de prendre un
acord. La Sra. Gomila demana quines comprovacions s’han fet al respecte i
el Sr. Batle explica que s’ha sol·licitat a diversos ajuntaments de
Mallorca que han fet feina amb l’empresa
per tal de disposar de
referències. Comenta que totes les referències són molt positives.
El Sr. Verdú comenta que tenia entès que havien de ser dos ajuntament qui
denunciessin per tal de poder sortir d’un conveni, el Sr. Batle respon que
en principi si els demés ajuntaments no tenen impediment en que surtiguem
no hi haurà problema.
La comissió per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, acorden proposar al Ple la denúncia del
conveni entre el Consell Insular de Menorca per a la prestaciío integral
neteja de plates, accessos i entorn.”
Obert el debat, la Sra. Sànchez diu que aquest tema ja es va parla a la
Comissió.

La Sra. Gomila demana perquè es va retirar el tema de l’ordre del dia del
passat Ple.
La Sra. Sànchez explica que es varen voler fer una sèrie de comprovacions
abans d’adoptar l’acord de denunciar el Conveni. L’any passat l’equip de
Govern ja tenia la intenció de sortir del Conveni, però s’ha volgut esperar
a veure com a anava l’inici de temporada d’estiu. A data d’avui es
considera que el millor es sortir del Conveni i que l’Ajuntament contracti
directament el servei de neteja de platges.
El Sr. Verdú respon que el seu grup troba estrany que sigui més econòmic
gestionar la neteja directament que a través de la prestació integral amb
el CIM i tots els ajuntaments.
El Sr. Batle diu que enguany el Departament de Cooperació Local ens va
comunicar que es baixava el preu de la neteja de platges en un 15% a canvi
de prorrogar un any més el contracte amb l’empresa, no obstant el que ha
passat es que l’empresa ha reduït personal i ha disminuït hores de feina.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3) abstencions del Grup
popular, la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Denunciar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn
Gran i Ferreries per a la prestació integral de neteja de platges, accessos
i entorn.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord al Consell Insular de Menorca i als
ajuntaments afectats.
DESÈ.- ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONDICIONS ESTÈTIQUES DELS EDIFICIS QUE
ES TROBEN DINTRE DEL CASC ANTIC DEL NUCLI TRADICIONAL DES MIGJORN GRAN:
APROVACIÓ PROVISIONAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta de la redacció d’una nova ordenança per
tal de regular les condicions estètiques dels edificis del casc antic des
Migjorn Gran. La idea és que els edificis sobretot del casc antic tinguin
les façanes pintades. Comenta que amb la redacció de l’ordenança s’ha
aprofitat per regular els colors i condicions estètiques a l’hora que s’ha
afegit la regulació dels buits i cobertes.
La comissió, per tres (3) vots favorables del Grup socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR provisionalment la ordenança municipal reguladora de les
condicions estètiques dels edificis que es troben dintre del casc antic del
nucli tradicional des Migjorn Gran.
2n.- EXPOSAR al públic l’acord anterior
l’ordenança, mitjançant anunci al tauler
termini de 30 dies, així com al Butlletí
perquè es puguin presentar les reclamacions
En el cas que no se’n presentin,
necessitat de nou acord exprés.”

junt amb la nova redacció de
d’edictes municipal durant el
Oficial de les Illes Balears,
que es considerin pertinents.

l’acord

s’elevarà

a

definitiu

sense
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta ordenança preveu que
siguin pintades les façanes del Casc antic, i es vol que les poques cases
que es troben sense pintar dins del cas antic, ho facin de manera que es
millori la imatge del poble.
El Sr. Verdú respon que abans de fer una ordenança que obligui a pintar les
façanes, es podria haver parlat amb les persones concretes que tenen les
façanes sense pintar dins del casc antic.
El Sr. Verdú considera que sempre es perjudica a la gent que es troba a la
part antiga de la població, com per exemple tancant els carrers, pintant
les façanes…
El Sr. Batle diu que l’equip de govern vol que al igual que els cascs
antics d’altres poblacions, estigui aclarit i polit.
El Sr. Verdú respon que això es podria aconseguir sense haver de fer una
ordenança.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l’expedient i s’aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3)abstencions del grup
popular, a següent proposta d’acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora de les
condicions estètiques dels edificis que es troben dintre del casc antic del
nucli tradicional des Migjorn Gran, que queda redactada de la següent
manera:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS ESTÈTIQUES DELS EDIFICIS
QUE ES TROBEN DINTRE DEL CASC ANTIC DEL NUCLI TRADICIONAL DES MIGJORN GRAN
Article 1. Objecte
La present Ordenança té per objecte regular les condicions estètiques a les
que s’hauran de sotmetre els edificis situats dintre del casc antic del
nucli tradicional des Migjorn Gran, amb l’objecte primordial de conservar
l’estètica general del municipi i conservar la tipologia tradicional, el
manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i la imatge del
poble des Migjorn Gran.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Queda sotmesa a les normes d’aquesta ordenança tota obra d’edificació de
nova planta o reforma integral (entenent aquestes darreres com a tota obra
afecti a més del 60% del conjunt de l’habitatge) que es realitzi en els
edificis situats dintre casc antic del nucli tradicional des Migjorn Gran.
Article 3. Conceptes
Els conceptes són els definits al capítol 8 “Condicions estètiques” de les
Normes Subsidiàries d’Ordenació des Migjorn Gran aprovades definitivament
en data 30.7.2002.
Article 4. Interpretació
En la interpretació de les normes urbanístiques sobre condicions estètiques
prevaldran els criteris més favorables a la millor conservació del
patrimoni protegit, el menor deteriorament de l’ambient natural del
paisatge i la imatge urbana, i l’interès més gran de la col·lectivitat.

Article 5. Disposicions
edificacions

comuns

de

les

condicions

estètiques

de

les

En general, seran les contemplades a les normes urbanístiques, detallades
al capítol 8 de les vigents Normes Subsidiàries d’Ordenació del municipi.
A més de l’anterior s’observaran les condicions particulars indicades a
continuació, amb objecte d’aconseguir una harmonia a tot el municipi. En
general tota edificació o instal·lació haurà de cuidar al màxim el seu
disseny, els materials, els colors i textures seguint models tradicionals
utilitzats a la zona, a fi d’aconseguir la màxima adequació a l’entorn.
No es podran establir elements d’edificació i el seu ornament que no siguin
acords amb l’estètica general de l’edificació i el paisatge .
a) Materials de façana:
Quan l’edificació objecte de l’obra es trobi contigua o flaquejada per
edificacions, s’adequarà la seva composició de la nova façana i
s’harmonitzaran les línies de referència de la composició (cornises,
ràfecs, vols, sòcols, etc) entre la nova edificació i les contigües, fins i
tot quan aquestes tenguin un nombre de plantes diferent.
En els edificis de nova construcció, la planta baixa haurà de correspondre
els seus buits i materials amb els de la resta de façana. A les
edificacions existents, es procurarà que les reformes en planta baixes i
locals comercials s’ajustin a la composició de la resta de façana i a les
característiques ambientals i arquitectòniques del mateix edifici i de
l’entorn.
Els capcers laterals exempts s’hauran de tractar amb el mateix criteri i
amb materials de façana semblants als paràmetres de la façana principal.
A les plantes baixes s’admetran els sòcols de materials tradicionals de
textura no brillant, tals com eixalbons rugosos, aplacats de pedra, etc.,
fins una altura no superior a cent vint (120) centímetres.
En quan al tractament de les façanes queda prohibit l’ús de materials que
desentonin amb els tradicionals existents a la zona, per la qual cosa es
prohibeix expressament els tractaments amb els següents materials:
- bloc de formigó vist
- totxo vist comú
- acabats arrebossats sense pintar o estucats
- plaqueta ceràmica, alicatats, gres o similars
- recobriment de materials tipus gresite (rajolins de vitroceràmica)
- aplacats en general amb qualsevol tipus de material natural o artificial
- fusteries exteriors metàl·liques d’aspecte i color metall, persianes
enrotllables, xapes d’acer o firbociment.
- Colors dissonants amb el paisatge urbà existent.
En general prevaldran els acabats a base de pintures sobre eixalbó i estucs
tradicionals amb color dominant a la zona. També es permetrà l’ús de
cadiratge de material de pedreres tradicionals de la zona per al seu ús en
sòcols.
La fusteria interior serà de fusta natural o blanca i les persianes de
color verd tradicional.
b) Cobertes:
Les cobertes seran obligatòriament inclinades i amb teula àrab ceràmica de
color tradicional, amb pendents del 22% al 33%, si hi ha ràfecs volats
sobre façana, la seva dimensió màxima serà de seixanta (60) centímetres).
En cap cas en obres de nova planta es permetrà l’abocament d’aigües a la
via pública sense canaló. Els materials seran de teula ceràmica corba,
àrab. Estan prohibides les teles asfàltiques vistes, les alumíniques, així
com els recobriments de plàstics.
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S’admetran les cobertes planes i terrasses, sempre que siguin en espais
d’interior d’illa de cases i no quedin vistes des de façana, i tindran una
superfície màxima del 20% de la planta edificada. Queden prohibits a la
vista qualsevol tipus d’element accessori, tal com depòsits, casetes,
aparells d’aire condicionat.
Queda prohibit també aplicar poliuretà o altre material aïllant per sobre
de l’acabat de teula ceràmica de les cobertes.
c) Buits:
L’obertura màxima de façana en planta baixa serà de 2,50m pel que fa
l’alçaria i 1,60 m en amplària per a tots els usos admissibles, llevat del
carrer Major, on es permetrà fins a un 20% més d’amplària.
Per a portes de garatge s’admetrà un buit de 3 m d’ample.
Els buits en les diferents plantes tindran una proporció verticalitzada en
relació 3/2 a l’amplària, llevat de les obertures d’accés a la planta
baixa.
A l’espai de sota coberta o porxo, els buits podran tenir una proporció 1/1
però amb una reducció de les seves dimensions de manera que no excedeixin
del 30% de la superfície de buits de la planta inferior.
Disposició transitòria
S’hauran de complir les condicions estètiques de la present ordenança des
que entrin en vigor.”
SEGON.- Exposar al públic l’acord anterior junt amb la redacció de
l’esmentada Ordenança, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal
durant el termini de 30 dies, així com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, perquè es puguin presentar les reclamacions que es considerin
pertinents. En el cas que no se’n presentin, l’acord s’elevarà a definitiu
sense necessitat de nou acord exprés.
ONZÈ.- MODIFICACIÓ DELS PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL
DE SES CORREGUDES: APROVACIÓ INICIAL
Es llegeix el dictamen de la Comissió permanent de Serveis a la persona de
data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Barrera explica que la modificació es tracta d'afegir un paràgraf
als protocols existents per tal que quedi clar que és la Junta de Caixers
qui té la potestat per sancionar o resoldre qualsevol tipus de decisió que
s'hagi de prendre respecte a les Festes de Sant Cristòfol de ses
Corregudes.
El text del paràgraf a afegir baix de l'art. 8 Comportament dels components
de la Qualcada queda de la següent manera:
“La Junta de Caixers, com a òrgan encarregat de vetllar pel bon
comportament de la Qualquada durant els actes de les Festes, podrà prendre
les mesures que consideri adients amb aquells membres que incompleixin les
normes de comportament abans assenyalades o qualsevol conducta que es
desdigui amb la tasca que desenvolupen els caixers i cavallers.”
La comissió, per unanimitat, acorda proposà al Ple, l'adopció dels següents
acords:
1r.- APROVAR inicialment la modificació dels Protocols de les Festes
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes en els termes establerts.
2n.- EXPOSAR al públic l'acord anterior mitjançant anunci en el BOIB durant
un període de 30 dies a efectes de reclamacions”.

Obert el debat, el Sr. Barrera explica les modificacions que s'han
introduït en els protocols: s'ha intentat clarificar a l'article primer que
s'entén per residir al municipi des Migjorn; s'ha reflexat als protocols la
reunió que es manté dues setmanes abans entre la Junta de Caixers i el
Batle i regidor de festes, i la reunió que després es manté amb els
cavallers; i s'ha clarificat les potestats de la Junta de Caixers alhora de
decidir sobre el comportament dels cavallers.
El Sr. Batle comenta que la modificació dels protocols que van anar a la
Comissió Informativa únicament preveia la modificació de l'article vuitè
dels protocols on es fixava les potestats de la Junta de Caixers per a
decidir sobre el comportament dels cavallers, però avui s'ha decidit
introduir dues noves modificacions.
El Sr. Verdú demana qui era el responsable de sancionar segons els
protocols antics, i considera que s'està sancionat un cavaller amb uns
protocols que no estaven aprovats definitivament.
El Sr. Barrera respon que el cavaller que es sanciona, es fa per desobeir
una ordre que es va donar explícitament a la reunió amb els cavallers, i on
se'ls hi va dir als cavallers que quedava totalment prohibit entrar amb el
cavall dins d'un establiment públic, no obstant aquest cavaller va entrar
dins un local públic, a pesar de la prohibició.
El Sr. Verdú diu que el seu grup no entén com ara es modifica els protocols
en aquesta qüestió, quan la sanció ja està adoptada.
El Sr. Batle diu que l'any passat a l'hora de celebrar les festes els
protocols només estaven aprovats inicialment, no obstant a la reunió
mantinguda amb els cavallers es va remarcar que quedava totalment prohibit
entrar dins d'un establiment públic amb el cavall.
El Sr. Barrera diu que la sanció al cavaller, l'ha presa l'Ajuntament amb
el recolzament de la Junta de Caixers.
El Sr. Verdú comenta que aquestes modificacions dels protocols s'havien
d'haver aprovat abans.
El Sr. Barrera respon que els protocols no estaven aprovats definitivament,
però es va dir explícitament que no s'entrés a llocs públics i això es va
incomplir.
La Sra. Baquero diu que abans de sancionar el cavaller es va fer una reunió
amb la Junta de Caixers.
El Sr. Batle diu que amb altres coses com beure i fumar no s'és tan
estricte, ja que els cavallers saben en els llocs que ho poden fer.
El Sr. Barrera manifesta que la decisió de la Junta respecte de la sanció
d'aquest cavaller va ser unànime.
La Sra. Gomila comenta que el seu grup s'abstindrà ja que no ha pogut
disposar de tot el contingut de les modificacions dels protocols fins en el
moment del Ple.
Sense més intervencions, se sotmet a votació l'expedient i s'aprova per
cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3) abstencions del grup
popular, la següent proposta d'acord:
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PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació dels Protocols de les Festes
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, que queden redactats de la
següent manera:
“PROTOCOLS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT CRISTÒFOL DE SES CORREGUDES
PRIMER.- PARTICIPANTS
Qualsevol persona , independentment de si és home o dona, pot participar
amb igualtat de condicions a la Qualcada de les Festes patronals de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes. En conseqüència, la redacció del text es passa
a fer emprant la fórmula genèrica i vàlida per ambdós sexes de manera que
qualsevol persona pot participar de la Qualcada.
Seran considerats caixers o cavallers de ple dret, els que compleixin amb
els següents requisits:
a) Residir i estar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants amb una
antiguitat mínima de dotze (12) mesos.
En
casos
en que algun interessat en formar part de la Qualcada, es
trobi en la incongruència d'estar empadronat però no residesqui al
poble, aquests tindran els mateixos drets que els residents i
empadronats, en quant a aquest protocols es refereix,
sempre i quan
s'ajustin a algun dels següents criteris:
•

que el motiu de no residir as Migjorn Gran,
justificada degut a motius laborals o d'estudis.

sigui

per

causa

•

que la persona dugui més de 5 anys ininterromputs com
participant de la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.

a

En casos concrets, serà la Junta de Caixers, el Regidor de Festes de
l'Ajuntament i el Batle, en cas que aquest no formàs part de la Junta de
Caixers, els encarregats de resoldre si s'admet com a participant o no
b) Si és menor d’edat, complir dotze anys dins de l’any en curs.
En aquest dos casos,
obstant, si el nombre
complint els requisits
s’oferirà una plaça per

el número de participants, serà il·limitat, no
de persones que vulguin participar a la Qualcada
abans esmentats, és inferior a vint-i-cinc (25),
ordre de preferència, als següents grups:

1.- Pagesos dels llocs del terme municipal, per odre d'antiguitat a
la finca agrícola/ramadera. (De més antiguitat a menys).
S'entendrà per pagesos del terme
regentin la finca en qüestió.

municipal:

l'amo,

madona

i

fills que

2.- Naturals des Migjorn Gran empadronats a un altre municipi.
3.- Missatges del terme, per ordre d'antiguitat a la finca (De més
antiguitat a menys).
4.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades
migjorners i tinguin el domicili as Migjorn Gran.
5.- Persones d'altres pobles que convisquin (casades
migjorners i tinguin el domicili fora des Migjorn Gran.
6.- Altres.

o
o

no)

amb

no)

amb

Podrà fer-se canvi de cavallers de ple dret (dissabte-diumenge) sempre que
es mantengui el mateix número de participants tant pel dissabte com pel
diumenge. Si fos el cas, en el moment de la inscripció, el cavaller haurà
d'especificar quin dels dos dies desitja sortir i quin nom del cavaller
cobrirà l'altra dia.
La relació dels membres participants a la Qualcada, serà aprovada cada any,
pel Ple Extraordinari de Sant Pere, que té lloc, normalment, Dalt La Sala
el dia vint-i-nou (29) de juny o el dia anterior si aquest escau en
dissabte o el dia posterior si escau en diumenge.
Dues setmanes abans dels dies de festa, la Junta de Caixers junt amb el
Regidor de Festes i el Batle, en cas que aquest no formàs part de la Junta
de Caixers, es reuniran a les Cases Consistorials per tal d'organitzar i
decidir la ruta que farà la Qualcada els dies de Festa. Amb posterioritat a
aquesta reunió es convocarà novament la Junta de Caixers, el Regidor de
Festes, el Batle i els cavallers que hagin estat nomenats com a tal en el
Ple de Sant Pere. En aquesta reunió s'informarà als cavallers sobre la ruta
a seguir i es tractaran diversos temes importants referents a les Festes, a
l'hora que es repassaran els Protocols per tal de clarificar possibles
dubtes.
SEGON.- INSCRIPCIÓ DELS CAVALLERS
Les dates d’inscripció per participar a la Qualcada serà entre el dia
quinze (15) de maig (Festivitat de Sant Isidre llaurador) i el dia trenta
un
(31) de maig. Aquest termini serà absolutament improrrogable. Una
setmana abans de Sant Isidre, l'Ajuntament farà col·locar cartells a les
botigues del poble per tal d'avisar als interessats.
La documentació es presentarà a les oficines municipals mitjançant una
instància normalitzada (facilitada per l'Ajuntament) i signada per
l’interessat on hi apareixeran les següents dades:
−
−
−
−

Dades personals (Nom, llinatges i any de naixement)
Dades del cavall amb el que participarà
Nombre de compte bancari
Dades del possible beneficiari de l’assegurança en cas d’accident

La instància anirà acompanyada d’una fotocòpia del document nacional
d’Identitat (DNI) del participant i una fotografia actual (tamany carnet)
del participant vestit de caixer amb la guindola posada.
TERCER.- DATES DE LA FESTIVITAT
Les festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses corregudes se celebraran el
cinquè cap de setmana del mes de juliol o, en cas de no haver-n'hi, el
primer cap de setmana d'agost.
QUART- JUNTA DE CAIXERS
Seran nomenats Caixers, els membres de la Qualcada que formin la Junta,
diferentziant-se de la resta que són nomenats cavallers.
Serà l’encarregada de vetllar pel bon comportament de la Qualcada durant
tots els actes de les Festes en què els caixers intervinguin. Aquesta Junta
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tindrà el poder de resoldre tot allò que afecti a la organització de la
Qualcada i estarà composta per:
• CAIXER BATLE: Serà el Batle de la població o regidor/a amb qui ell
delegui. El Sr. Batle també tindrà l'opció de delegar aquest càrrec
en qualsevol persona natural i veí des Migjorn Gran (En aquest cas,
persona natural s'entendrà per la persona que dugui com a mínim 12
anys visquent i estant empadronada al terme municipal)
La seva funció consistirà en presidir la Qualcada en nom del batle del
municipi, per la qual cosa haurà de tenir cura del correcte desenvolupament
de tots els actes en què participi la Qualcada i caldrà que vetlli pel bon
comportament de tots i cadascun dels caixers i cavallers.
Si per algun tipus de raó el Caixer Batle ha d’abandonar la Qualcada,
aquest càrrec passarà automàticament al CAIXER CASAT.
• CAIXER CAPELLÀ (“Sa Capellana”): Serà el rector de la parròquia de
Sant Cristòfol, de no fer-ho delegarà el càrrec en un prevere o
diaca.
Com a signe dels orígens religiosos de les Festes Patronals, el Caixer
Capellà serà la representació religiosa de la Qualcada i s’encarregarà de
realitzar les funcions litúrgiques programades entre els actes festius.
• CAIXER CASAT: Serà el cavaller casat o que estigui inscrit al
registre de parelles de fet, veí i natural des Migjorn Gran, i que
designi el batle. (En aquest cas, persona natural s'entendrà per la
persona que dugui com a mínim 12 anys visquent i estant empadronada
al terme municipal)
El Caixer Casat s’ocuparà de fer d'intermediari entre el Caixer Batle i la
resta de cavallers i en cas que el Caixer Batle hagués d’abandonar
la
Qualcada, passaria a ocupar el seu càrrec.
• CAIXER SOBREPOSAT: Serà el cavaller fadrí, més vell, natural i veí
des Migjorn Gran,(en aquest cas, persona natural s'entendrà per la
persona que dugui com a mínim 12 anys visquent i estant empadronada
al terme municipal) major de dotze anys i amb una antiguitat mínima
ininterrompuda de dos anys, dins la qualcada i que encara no hagi
ostentat el càrrec. Serà qui portarà la bandera o penó de Sant
Cristòfol. S’entén com a fadrí aquella persona que no és casada ni
està inscrita al registre de parelles de fet. En cas extraordinari,
el Sr. Batle podrà designar, baix el seu criteri, el nomenament del
Caixer Sobreposat seguint les anteriors pautes.
El Caixer Sobreposat serà l’encarregat de portar i tenir cura del penó de
Sant Cristòfol al llarg de tots els actes en què participi la Qualcada.
En els supòsits que tots els Cavallers de la Qualcada haguessin estat
Caixer Sobreposat, aniran repetint en el càrrec per ordre d’antiguitat
sortint a la Qualcada, començant pels de major antiguitat.
• FABIOLER: Es designat
pel Batle, tinguent preferència les persones
veïnes del municipi i interessades en ostentar aquest càrrec. A
diferència de la resta, el Fabioler, cavalca sobre un ase i porta un
tambor i un flabiol. Al fabioler, l’acompanyarà en tot moment una
persona de confiança que conduirà l’ase pels itineraris decidits
prèviament i que ajudarà al Fabioler en tot allò que sigui precís. La
funció del Fabioler serà la d’anunciar el pas de la Qualcada al so
del tambor i flabiol, en aquest sentit, caldrà que conegui i marqui
l’itinerari de la Qualcada que haurà estat prefixat abans i que el

Fabioler no podrà alterar baix cap concepte, a més a més, el Fabioler
s’ocuparà d’amenitzar certs moments de les funcions religioses segons
el que s’explica més endavant.
En cas que algun dels caixers nomenats entre el període comprés des del seu
nomenament (29 de juny) i els dies de la celebració de les festes, algun
caixer causés baixa, el Sr. Batle serà l'encarregat de designar la persona
que l'hagi de substituir, en el cas del Caixer Capellà l'encarregat de
nomenar un substitut serà el rector del poble.
CINQUÈ.- ORDRE DE LA QUALCADA:
Serà sempre el següent: el Fabioler serà
qui obrirà la comitiva, seguit
del Sobreposat -amb el penó-, tots els cavallers per ordre d'edat (de més
jove a més vell) i, finalment, el Caixer Casat, el Caixer Batle i el Caixer
Capellà.
SISÈ.- VESTIMENTA
Els integrants de la Qualcada es vestiran seguint els cànons següents:
•

CAVALLERS: Tots duran calçons blancs, levita negre, guardapits blanc,
camisa blanca de màniga llarga, corbatí negre, calcetins negres
i
sabates negres amb polaines del mateix color, esperons, guindola negre
llisa amb un galó daurat d'un centímetre d'amplària a la part dreta i
inclinat i portaran,
en mà, un cinglador o fuet acabat amb toca
vermella i groga, quatribarrada.

•

FABIOLER: Durà la mateixa vestimenta que els cavallers.

•

CAIXER SOBREPOSAT I CAIXER CASAT: Aquests es diferenciaran de la resta
en el color del corbatí, que, en aquestos casos, serà de color blanc.

•

CAIXER BATLE: Vestirà calçons, camisa de màniga llarga, guardapits,
corbatí i guants blancs, amb la levita de color negre. Anirà calçat amb
botes de pell negres i de muntar, esperons i durà el fuet acabat amb
toca vermella i groga, quatribarrada. La guindola durà un galó de tres
centímetres d'amplària a la part dreta i inclinat. Aquest galó estarà
fet per una toca daurada d'un centímetre amplària a la part superior i
una altra a la part inferior i una zona central d'entremat vermell i
negre.

•

CAIXER CAPELLÀ: Vestirà calçons negres, levita i plastró negres, coll
clerical blanc, guardapits negre i guants blancs. Damunt la levita durà
una capa curta negre i es cobrirà amb una guindola negra amb dos
centímetres d'amplària, de galó negre. Durà un fuet folrat de pell
negra, botes negres de pell de muntar i esperons.

Els cavalls de tots els components de la Qualcada (tret del cavall del
Caixer Batle i el del Caixer Capellà, dels que ja es parlarà més endavant)
duran la coa i el cap enramat amb flocs i flors. Així mateix, duran una
gualdrapa i un estel al front.
Tot i això, cal tenir en compte les concrecions següents:
•
•

El cavall del Caixer Sobreposat portarà un pitral amb picarols,
propietat de l'Ajuntament
El cavall del Caixer Batle portarà la coa amollada, sense cap ornament.
Tampoc no portarà ni estel ni flocs. Aquest cavall portarà una gualdrapa
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•

•

on hi haurà brodat l'escut de l'Ajuntament i pitrall amb el mateix
escut, tot propietat de l'Ajuntament.
El cavall del Caixer Capellà portarà la coa amollada, sense cap
ornament. Tampoc no portarà estels ni flocs. Aquest cavall portarà una
gualdrapa propietat de la parròquia.
L'ase del Fabioler portarà gualdrapa i flocs.

SETÈ.- ORDRE DE LA FESTA
L'ordre de la festa serà el següent:
* DISSABTE: A les disset hores repicaran les campanes de l'Església
anunciant el començament de les Festes i seguidament, la Banda de Música
iniciarà, al Pla de l'Església, un passacarrers pel poble.
Un poc abans de les divuit hores, el Fabioler anirà a ca el Caixer
Sobreposat a recollir-lo; des d'allà, ambdós es dirigiran a l'escalinata de
l'antic Ajuntament, on els esperaran tots els membres del Consistori
Municipal.
A les divuit hores, el Fabioler, que, juntament amb el Caixer Sobreposat,
ja haurà arribat a l'Ajuntament, demanarà al Batle o batle en funcions,
permís per començar el replec de cavalls i cavallers. Un cop se li hagi
atorgat el permís, es tocarà el primer toc de tambor i flabiol. A
continuació, el regidor més jove de l'Ajuntament donarà el penó al Caixer
Sobreposat. En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça “El
gato montés” mentre el Caixer Sobreposat oferirà els bots del seu cavall
al públic allà congregat.
Seguidament, el Fabioler i el Caixer Sobreposat començaran les tres voltes
fent el replec dels cavallers components de la qualcada, que esperaran
damunt els seus respectius cavalls en els punts de trobada (prèviament
decidits per la Junta de Caixers). En arribar la comitiva el saludaran i
aquest tornarà la salutació i s'afegirà a la qualcada ocupant el lloc que
li correspongui per edat, (de més jove a més vell).
El darrer en
incorporant-se a la qualcada serà el Caixer Casat.
Completades les tres voltes (que hauran d'estar fetes, abans de les dinou
hores), els cavallers i caixers es dirigiran al domicili del Caixer Batle
perquè s'incorpori a la qualcada. Aquest esperarà al costat del cavall, al
portal de casa seva o d'algun familiar directe. Els components de la
Qualcada aniran passant per davant del Caixer Batle, saludant-lo llevant-se
la guindola i oferint-li un bot; el primer en passar serà el fabioler qui
després de saludar al Caixer Batle llevant-se la guindola oferirà una
tocada amb el tambor i flabiol.
El Caixer Batle tornarà la salutació a
cada cavaller i caixer d'igual forma. Un cop hagin passat tots, el Caixer
Batle s'afegirà a la Qualcada. Seguidament es dirigiran cap a les
escalinates de l'antic Ajuntament.
A les dinou hores, els membres de la qualcada aniran passant per davant les
escalinates de l'antic Ajuntament fent un bot amb els cavalls com a
salutació als veïns i membres del consistori allà presents i esperaran al
llarg del Carrer Major; en el torn del Caixer Batle aquest s'aturarà per
tal de rebre de mans del batle o batle en funcions, el bastó de comandament
i la medalla de Sant Cristòfol. El batle o batle en funcions dirigirà unes
paraules al Caixer Batle desitjant-li sort.
En aquest moment, la Banda de Música interpretarà la peça “El gato montés”
mentre el Caixer Batle oferirà els bots del seu cavall al públic allà
congregat.
Després d'aquest acte, la Qualcada es dirigirà pels carrers Major, Francesc
d'Albranca, Sant Cristòfol, Maria Auxiliadora i pel Pla de l'Església. En
arribar al carrer Sant Llorenç, el Caixer Capellà, esperarà al portal de la
Rectoria, mentre que el seu cavall restarà al Pla de l'Església. Els
components de la Qualcada aniran passant per davant del Caixer Capellà,
saludant-lo llevant-se la guindola i oferint-li un bot; el primer en passar

serà el fabioler qui després de saludar al Caixer Capellà, llevant-se la
guindola, oferirà una tocada amb el tambor i flabiol.
El Caixer Capellà
tornarà la salutació a cada cavaller i caixer d'igual forma. Un cop hagi
passat tota la comitiva, el Caixer Batle el convidarà a integrar-se a la
Qualcada.
Tots junts faran una volta completa pel poble i, seguidament, es dirigiran
cap a l'antic Ajuntament (Carrer Major; davant el centre sanitari) on
baixaran dels seus respectius cavalls. Els caixers i cavallers hauran
d'haver cercat una persona que es quedi amb el cavalls durant el temps de
les Completes. En comitiva, juntament amb el Consistori, els convidats i la
Banda de Música, que anirà animant el recorregut, es dirigiran a l'església
parroquial a celebrar les Solemnes Completes en honor de Sant Cristòfol,
màrtir. La comitiva l'encapçalarà la Banda de Música que estarà
flanquejada, en sengles fileres a banda i banda, per tots els caixers i
cavallers (que s'aniran col·locant per ordre creixent d'edat) excepte el
Caixer Capellà i el Caixer Batle, que restaran amb el Consistori i
convidats, que se situaran darrera la Banda de Música i estaran rodejats i
protegits pels policies que es considerin oportuns. L'itinerari seguit
serà: es partirà de les escales de l'antic Ajuntament
i s'arribarà a
l'església pel Carrer Major.
Un cop arribats a la porta major de l'església, tots els caixers i
cavallers se situaran, en l'ordre en què arribin, a banda i banda del
llindar formant un passadís pel que passaran els membres del final de la
comitiva. L'ordre d'entrada serà el següent: el Caixer Capellà entrarà en
primer lloc i saludarà al Rector, que sortirà a rebre'l a l'entrada del
recinte sagrat i l'acompanyarà fins a la sagristia; juntament amb el Caixer
Capellà entraran, en aquest ordre, el Caixer Batle, els membres del
Consistori, els convidats, el Caixer Casat i la resta de cavallers en el
mateix ordre en què havien format el passadís; en darrer lloc entraran el
Caixer Sobreposat i el Fabioler, que anirà interpretant una peça
durant
l'entrada .
El Caixer Batle amb els membres del consistori i convidats es col·locaran
als primers bancs de la part esquerra del temple. El Fabioler i els Caixers
Sobreposat i Casat es col·locaran al primer banc de la part dreta del
temple; mentre que la resta de cavallers s'aniran col·locant als respectius
banc de la part dreta. El Caixer Sobreposat, quan entri a l'església,
s'agenollarà davant l'altar i donarà tres bandades amb el penó, per tot
seguit col·locar-la al lloc preparat al presbiteri.
Seguidament, el Caixer Capellà, acompanyat pels altres preveres que
l'assisteixin a la cerimònia, començarà amb el rés de les Completes.
Al final de la pregària de les Completes, els quatre cavallers més joves
repartiran les candeles entre els assistents mentre es canten els Goigs de
Sant Cristòfol, màrtir. Per fer-ho, es dirigiran davant el presbiteri,
faran una genuflexió, agafaran els ciris que hi haurà preparats dins les
respectives paneres i els repartiran als feligresos, dos pel centre de la
nau i dos més pels laterals. En primer lloc, però, el cavaller més jove
dels quatre, pujarà al presbiteri a donar una candela al Caixer Capellà i
als concelebrants. Un cop repartides totes les candeles, tornaran tots
quatre, de dos en dos pel centre de la nau, per deixar les que sobren al
lloc inicial, i , després de fer una genuflexió, ocuparan el seu lloc
corresponent.
Un cop acabada la celebració, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia on
es traurà els ornaments sagrats. Mentrestant, el Caixer Sobreposat agafarà
la bandera i de nou saludarà l'altar com la vegada anterior mentre el
Fabioler interpretarà una
peça musical. Després d'incorporat el Caixer
Capellà, sortirà amb la resta de la Qualcada i amb les autoritats.
Al finalitzar les Completes, l'ordre de sortida serà el següent: Fabioler,
Caixer Sobreposat, cavallers per ordre creixent d'edat, Caixer Casat,
Caixer Batle, Caixer Capellà, membres del Consistori i convidats. A
continuació, la Banda de Música acompanyarà la comitiva fins a les
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escalinates de l'antic Ajuntament; els caixers i cavallers pujaran en
formació fins dalt de la Plaça i pel mig del passadís que formaran aniran
entrant el Caixer Batle, Caixer Capellà, membres dels Consistori i
convidats.
Un cop arribats a la plaça, el Consistori oferirà una beguda als allà
presents. Una parella de policies vetllarà perquè únicament les persones
amb invitació puguin entrar a la recepció.
En acabar la beguda, els cavallers i caixers prendran les seves muntures i
faran una volta al poble des del Carrer Major voltaran pel carrer Francesc
d'Albranca, carrer Sant Cristòfol i carrer Mª Auxiliadora i s'aturaran al
Pla de l'Església i als carrers adjacents per tal d'iniciar el Jaleo. El
Caixer Batle i el Caixer Capellà no aniran a fer la volta pel carrer
Francesc d'Albranca, sinó que vinguent del Carrer Major (igual que la resta
de la qualcada) giraran al Pla de l'Església (on ja hi hauran arribat els
demés caixers i cavallers) i aniran al Carrer Major (entre Sa Plaça i el
Pla de l'Església) preparats per entrar al mig de Sa Plaça. Mentrestant,
el fabioler, sense la seva muntura, es dirigirà cap a Sa Plaça, pel carrer
Sant Llorenç i restarà dalt la tarima amb els músics mentre duri el Jaleo.
A continuació, la Banda de Música interpretarà el pasdoble “El gato montés”
mentre el Caixer Batle i el Caixer Capellà entraran a Sa Plaça, es
dirigiran a la tarima on hi haurà els músics de la Banda de Música, i el
fabioler, saludaran i començaran a fer bots i remolins. Un cop aquest
Caixers hagin sortit de Sa Plaça, la Banda acaba la peça musical.
Seguidament, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça (sense música) on
lliurarà la bandera de Sant Cristòfol al Regidor de Festes o regidor/a en
qui delegui. La bandera es col·locarà en un lloc visible de la tarima.
El Caixer Sobreposat, una volta hagi entregat la bandera, es dirigirà amb
el seu cavall al Carrer Major, (entre Sa Plaça i el Pla de l'església)
Després d'això, es donarà inici al tradicional Jaleo començant pel Caixer
Sobreposat i seguint d'un amb un, segons l'ordre establert. Es faran tres
voltes de Jaleo.
A l'inici de la tercera volta, el Caixer Sobreposat entrarà a Sa Plaça
(sense música) a recollir de mans del Regidor de Festes o Regidor/a en qui
delegui, la bandera de Sant Cristòfol. Una volta entregada el Caixer
Sobreposat
tornarà novament al Carrer Major (entre Sa Plaça i el Pla de
l'Església). Acte seguit, aquest Caixer, donarà inici a la darrera volta
del Jaleo que acabarà amb la intervenció del Caixer Casat.
Posteriorment, el Caixer Batle i el Caixer Capellà entraran a Sa Plaça
acompanyats de les notes del “Gato Montés” dirigint-se a la Banda de Música
i fent els
bots i remolins característics. En casos que els dos caixers
així ho acordin, l'entrada a Sa Plaça la farà primer el Caixer Batle i
posteriorment el Caixer Capellà.
Seguidament, la Qualcada, encapçalada novament pel Fabioler, farà tres
voltes al poble: a la segona, deixarà el Caixer Capellà a la Rectoria, i a
la tercera volta, deixarà el Caixer Batle al seu domicili. Es dissoldrà la
Qualcada fins a l'endemà.
* DIUMENGE: A les vuit del matí, la Banda de Música tocarà diana pels
carrers del poble.
A les nou del matí el Fabioler arribarà a ca'l Caixer Sobreposat des d'on
es tornarà a realitzar el replec amb el mateix ordre i procediment que es
va celebrar el dissabte a capvespre a excepció feta de l'entrega del penó i
de la medalla i el bastó de comandament. Un cop complet el replec de la
Qualcada, es deixaran els cavalls a l'antic Ajuntament (Carrer Major;
davant el centre sanitari)
A les deu i quart, els caixers i cavallers, acompanyats pel Consistori, i
amb el toc del tambor i flabiol sonat pel Fabioler,
aniran cap a
l'Església on assistiran a la celebració de la Missa de Caixers.

El pas de la comitiva i l'ordre d'entrada en el temple serà el mateix i,
semblantment, els caixers i cavallers i el Consistori seuran al mateix lloc
que la jornada anterior. El Caixer Sobreposat tornarà a saludar l'altar
d'igual forma i deixarà la bandera patronal al seu lloc corresponent.
En el moment de l'ofertori, els quatre cavallers de més edat repartiran
l'aigua-ros entre els presents. Es dirigiran al presbiteri, faran una
genuflexió i agafaran les marratxes per repartir el perfum: amb una mà
portaran la marratxa mentre que amb l'altra hi duran la guindola per tal de
passar la col·lecta. Els quatre cavallers repartiran l'aigua-ros dos pel
centre de la nau i dos pels laterals. El cavaller de més edat, d'aquest
quatre dels cavallers, pujarà dalt el presbiteri per perfumar el Caixer
Capellà i els altres concelebrants. Un cop hagin acabat es dirigiran de dos
en dos al presbiteri pel passadís central, faran una genuflexió davant
l'altar i deixaran les marratxes i la col·lecta. Mentre els cavallers
reparteixen l'aigua-ros, el Fabioler sonarà una tonada adequada per aquest
moment.
Acabada l'eucaristia, el Caixer Capellà entrarà a la sagristia per
desvestir-se dels ornaments i , mentrestant, el Caixer Sobreposat saludarà
de nou l'altar amb la bandera.
La sortida de l'església es farà seguint les mateixes premisses del dia
anterior. Els caixers i cavallers a toc de tambor i flabiol, es dirigiran
cap a l'antic Ajuntament a cercar les seves muntures, per a continuació
donar un parell de voltes al poble repetint el mateix procediment que el
dissabte.
El Jaleo es desenvoluparà exactament igual que el dia anterior.
Quan s'hagin realitzat les tres voltes, tots els caixers i cavallers
entraran dins Sa Plaça i aniran d'un amb un a la tarima dels músics, on
se'ls lliurarà una canya verda amb cullereta de plata lligada amb toca
quadribarrada. La Banda de Música sonarà durant l'entrega el passdoble “El
Maniquí”. En casos excepcionals, de parentesc o afinitat entre membres de
la qualcada, es permetrà que aquesta entrada a Sa Plaça es faixí de manera
conjunta.
El Batle o batle en funcions serà l'encarregat d'entregar la canya verda
al Fabioler i al Caixer Casat, no obstant, podrà delegar aquesta funció amb
qualsevol altre regidor que tingui el primer grau de consanguinitat amb el
caixer en qüestió. Obligatòriament, entregarà la canya verda al Caixer
Batle.
El regidor més jove serà l'encarregat de donar-la al Caixer Sobreposat i el
Regidor de Festes l'entregarà al Caixer Capellà. Els regidors també podran
delegar aquesta funció amb un altre regidor/a d'igual forma que en el cas
del Batle o batle en funcions. Els demés cavallers rebran la canya verda
de mans dels membres del Consistori.
Seguidament, la Qualcada, encapçalada novament pel Fabioler, farà tres
voltes al poble i acompanyaran el Caixer Capellà i el Caixer Batle als seus
respectius domicilis i després es dissoldrà momentàniament la Qualcada.
Al cap de mitja hora, es trobaran tots els caixers i cavallers a Ca'l
Caixer Sobreposat, des d'on aniran a cercar el Caixer Batle i el Caixer
Capellà per anar tots junts cap al Pla de l'Església on seran rebuts pels
membres del Consistori i la Banda de Música, aquest acte anirà acompanyat
del so del tambor i flabiol. En formació (de la mateixa manera que
dissabte) i acompanyats per la Banda de Música que tocarà “El Maniquí” es
dirigiran pel Carrer Major, cap a l'antic Ajuntament, on s'oferirà la
Beguda Popular. En acabar, s'acompanyarà el Caixer Batle al seu domicili on
aquest convidarà a un refrigeri als caixers i cavaller i agrairà i
acomiadarà amb unes paraules als membres de la Qualcada. Posteriorment, i
una vegada deixat el Caixer Batle al seu domicili, la resta d'integrants
acompanyats pel so del tambor i flabiol, es dirigiran a la rectoria per tal
d'acomiadar el Caixer Capellà , on s'hi deixarà també la bandera de Sant
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Cristòfol. A peus del portal de la rectoria, el flabioler sonarà el darrer
toc del tambor i flabiol.
Seguidament, les parelles de caixers i cavallers (que s'hauran establert a
una reunió prèvia a les festes) iniciaran el recorregut pel poble repartint
l'aigua-ros pels domicilis.
Amb aquest darrer acte es donen per finalitzats els actes protocolaris de
les Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes.
VUITÈ.- COMPORTAMENT DELS COMPONENTS DE LA QUALCADA
Durant els actes de la Festa, es prega serietat per part de tots els
membres de la Qualcada i s'estableixen les següents normes de comportament:
•

Els caixers i cavallers estan obligats a dur la guindola posada en tot
moment durant els actes en què participi la Qualcada, a excepció de dins
l'església.

•

Els caixers i cavallers saludaran treïent-se la guindola quan passin per
davant l'Ajuntament, l'Església i davant del Caixer Batle i del Caixer
Capellà i en tots els actes d'anar a cercar-los i acomiadar-los. El
Caixer Sobreposat saludarà posant la bandera horitzontalment.

•

Els caixers i cavallers no fumaran, ni beuran alcohol durant els actes
de la festa.

•

Els caixers i cavallers que per una causa justificada hagin de retirarse de la Qualcada, ho faran sempre amb el consentiment del Caixer Batle,
a qui ho faran saber per mediació del Caixer Casat.

•

Queda totalment prohibit que algún membre de la Qualcada entri en cavall
a qualsevol edifici privat, de la mateixa manera que es prohibeix
totalment l'entrada amb cavall o sense a qualsevol establiment públic.
(S'entén que pel cas del fabioler en lloc del cavall serà l'ase)

•

Es prega que en cap moment es perdi el contacte visual amb el Caixer i/o
cavaller que hom té al seu davant.

La Junta de Caixers, com a òrgan encarregat de vetllar pel bon comportament
de la Qualcada durant els actes de les festes, podrà prendre les mesures
que consideri adients amb aquells membres que incompleixin les normes de
comportament abans assenyalades o qualsevol conducta que es desdiu amb la
tasca que desenvolupen els caixers i cavallers. En cas que la Junta hagi de
prendre alguna decisió al respecte, es reuniran junt el Regidor de Festes i
el Batle, en cas que aquest no formi part de la Junta de Caixers, per tal
que l'Ajuntament també tengui veu i vot a l'hora de prendre aquestes
decisions.
NOVÈ.- COMPORTAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES
Durant els actes de la Festa on els regidors hagin d'intervenir per
protocol, es prega serietat per part de tots els membres del Consistori i
s'estableixen les següents normes de comportament:
•

Amb cura del seu aspecte personal, les senyores regidores duran vestit
de còctel i els senyors regidors aniran amb americana i corbata per
assistir a les Solemnes Completes. S'entén que el Batle o Batlessa,
sempre que no formi part de la Qualcada,
anirà amb idèntic tipus de
vestuari que els regidors i regidores. A més hauran de vestir de manera
formal i lluir la medalla consistorial, que els hi serà lliurada

prèviament des de la secretaria de l'Ajuntament,
protocolaris als que hagin d'intervenir i que són:

a

tots

els

actes

Dissabte:
- Actes de l'entrega de la bandera al Caixer Sobreposat i entrega de
medalla de Sant Cristòfol i bastó de comandament al Caixer Batle
- Solemnes Completes en honor a Sant Cristòfol i beguda posterior
Diumenge:
- Missa de Caixers
- Entrega de les canyes verdes
SEGON.- EXPOSAR al públic l'acord anterior mitjançant anunci en el BOIB
durant un període de 30 dies a efectes de reclamacions”.
DOTZÈ.- ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DE DOS SOLARS SITUATS A LA
URBANITZACIÓ DE SANT TOMÀS AL TERME MUNICIPAL DES MIGJORN GRAN
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta de tornar a treure a subhasta pública
els dos solars de l’Ajuntament situats a Sant Tomàs. Comenta que s’ha fet
una nova valoració i els preus de sortida són 133.636,36 € (IVA 21% exclòs)
per la parcel·la Q6A i 134.504,13 € per la parcel·la Q6B(IVA 21% exclòs).
Intervé el Sr. Verdú comentant que s’ha baixat molt i que tot i amb açò,
actualment la situació no és la millor per vendre aquests solars. El Sr.
Batle diu que a la primera valoració, tots van coincidir en que la
valoració era molt elevada.
La Sra. Baquero manifesta que s’ha de tenir en compte que no són solar
bons, just al darrera s’hi troba l’hotel Victoria Playa i que no es pot
treure amb un import de sortida elevat. El Sr. Batle manifesta també que
actualment, els solars disposen de tots els serveis, arrel de les obres del
vial s’ha aprofitar per dotar els solars.
La comissió, per tres (3) vots a favor del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Popular, acorda proposar al Ple l’adopció dels
següents acords:
1r.- ALIENAR mitjançant subhasta pública dos solars situats a la
urbanització de Sant Tomàs, al terme municipal des Migjorn Gran, amb els
preus de sortida de 133.636,36 € IVA exclòs pel solar Q6Ai 134.504,13 € IVA
exclòs pel solar Q6B
2n.- APROVAR el Plec de condicions jurídic-econòmic-administratiu que han
de regir la subhasta, disposant la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i al perfil del contractant.
3r.- DONAR COMPTA
esmentats solars.”

al

Consell

Insular

de

Menorca

de

l’alienació

dels

Obert el debat, el Sr. Batle diu que es treu a subhasta pública els dos
solars que l’Ajuntament va segregar en dos, al costat de l’hotel Victoria
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Playa. L’any passat es va treure en una primera subhasta i desprès en una
2na subhasta es va abaixar el preu en un 10%.
El Sr. Batle diu que ara s’ha fet una nova valoració per part dels Serveis
Tècnics i atès que hi ha un possible interessat, es creu convenient tornar
a treure-ho a subhasta.
El Sr. Batle explica que a la primera subhasta el preu de sortida era de
172.923,72€ i 174.046,61€ IVA exclòs, que a la segona el preu de sortida es
podia abaixar fins a 155.631,34€ i 156.641,94€ IVA exclòs i amb la nova
valoració les parcel·les sortiran per 133.636,36€ i 134.504,13€.
El Sr. Verdú demana si pel cas de que no es presenti cap comprador si es té
previst rebaixar el preu de sortida.
El Sr. Batle contesta que l’equip de govern no ho té decidit.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per cinc (5) vots a favor del grup socialista i tres (3) abstencions del
grup popular.
TRETZÈ.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2013, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal,
exercici 2013. La secretària de la comissió explica que es tracta
d’incorporar la partida per les transferències de l’Ibsalut. Comenta que
erròniament no es va incloure i ara arrel d’un ingrés s’ha detectat la
errada. (…)
La comissió per tres (3) vots favorables del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Socialista, acorden proposar al ple l’adopció dels
següent acord:
1r.- APROVAR INICIALMENT les modificació de crèdit núm. 4 per a suplement
de crèdit, amb el detall següent:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Pressupostària
Codi
23-22000
23-22100
23-22699
23-13000

Crèdit
Inicial

Material d’oficina
Energia elèctrica
Despeses diverses
Retribucions
Personal
Laboral fixe
TOTAL

600.00
6.850,00
300,00
104.082,20

Suplement Crèdit
definitiu
226,82
826,82
2.794,70
9.644,70
1.264,27
1.564,27
6.492,00
110.574,20

111.832,20 10.777,79

122.609,99

B) RECURS FINANCER
Partida pressupostària
Codi
Denominació
45060

Transf.
INSALUT

Previsió
Drets
Major
Drets
inicial
reconeguts
Reconeguts
Corrents
0,00
10.777,79
10.777,79

TOTAL

0,00

10.777,79

10.777,79

El suplement de crèdit coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
2n.- EXPOSAR al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB
i
al
tauler
d’edictes
de
l’Ajuntament,
l’esmentada
modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que es tracta de modificacions que com
a conseqüència de l’execució del pressupost s’han de fer al llarg de l’any.
El Sr. Vidal diu que la present modificació el que fa es reconèixer uns
ingressos de l’Insalut que no estaven previst al pressupost.
El Sr. Batle diu que no es van preveure aquests ingressos ja feia uns anys
que l’Insalud no paga res.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CATORZÈ.- MODIFICACIÓ PRESUPOSTÀRIA NÚM. 6/2013, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d’hisenda, règim intern i
territori de data 16.5.2013, que es transcriu a continuació:
“Vist l’expedient tramitat per la modificació del pressupost municipal,
exercici 2013. (…) La segona modificació és per incorporar la taxa per
Coworking i les despeses de telèfon i electricitat.
La comissió per tres (3) vots favorables del Grup Socialista i dues (2)
abstencions del Grup Socialista, acorden proposar al ple l’adopció dels
següent acord:
1r.- APROVAR INICIALMENT les modificació de crèdit núm. 6 per a suplement
de crèdit, amb el detall següent:
A) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Pressupostària
Codi
43-22100 Energia elèctrica
43-22200 Comunicacions telèfon
TOTAL

Crèdit
Suplement Crèdit
Inicial
definitiu
21.000,00€ 1.330,00€
22.330,00€
0€
350€
350,00€
21.000,00€
1680€
22.680€

B) RECURS FINANCER
Partida pressupostària
Codi
Denominació
33901

Previsió
Drets
inicial
reconeguts
Taxa
per
la
1.680€
utilització de les
instal·lacions
i
els
serveis
del
Coworking

Major
Drets
Reconeguts
0€
1680€
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TOTAL

1.680€

0€

1680€

El suplement de crèdit coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Vidal explica que inici d’any no estava prevista la
creació del Coworking, amb aquesta modificació el que es fa es incorpora
les previsions d’ingresos i despeses per aquesta activitat.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat,
QUINZÈ.- RECOLÇAMENT DEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN A LA SOL·LICITUD
DE PARALITZACIÓ DEL DRAGAT DEL PORT DE MAÓ
Atès que en data 30.4.2013 (RE 390) l’Ajuntament des Castell va remetre
escrit de l’acord de Ple de data 26.3.2013 en el qual s’acordava:
“ Primer.- Mostrar el seu total
contaminants a la costa de Menorca.

desacord

amb

l’abocament

de

fangs

Segon.- Instar a la resta d’Ajuntaments de l’Illa a posicionar-se igualment
en contra del referit abocament de fangs contaminants a la Costa.
Tercer.- Igualment insta al Consell de Menorca a posicionar-se en contra de
l’esmentat abocament de fangs contaminants a la costa de l’Illa.
Quart.- Instar a Autoritat Portuària a seguir les recomanacions de
l’Institut
Espanyol
d’Oceanografia,
i
d’altres
organismes
oficials
competents, que aconsellen fer l’abocament en terra, i de forma supervisada
i amb procés de descontaminació, per tal de no afectar negativament
l’activitat pesquera, la salut dels ciutadans i per donar exemple de
sostenibilitat entre les activitats humanes i medi ambient, com a reserva
de Biosfera que es Menorca”
Obert el debat, la Sra. Baquero diu que es va demanar per part del grup
socialista el recolzament en aquesta moció, ja que els ajuntaments des
Castell i de Sant Lluís estaven molt preocupats per les previsions
d’abocament dels fangs extrets del dragat del Port de Maó, davant de la
seva costa. A més es donen informes de diverses institucions on assenyalen
els possibles afectes contaminants d’aquests fangs.
El Sr. Verdú diu que Seprona va realitzar un anàlisi on es deia que tot era
correcte, i assenyala que no es la primera vegada que es draga el port de
Maó, i la darrera vegada es va tirar a la bocana del Port i ningú va dir
res.
La Sra. Baquero diu que els darrers anys s’ha evolucionat en temes medi
ambientals.
El Sr. Verdú respon que el Port de Maó necessita d’un nou dragat, ja que
sinó no poden atracar creuers. El Sr. Verdú diu que està a favor del dragat
però de forma controlada.

La Sra. Baquero diu que el que es qüestiona en la moció es on s’abocaran
els fangs que sortint del dragat.
El Sr. Verdú respon que la moció parla de paralització del dragat, i el seu
grup considera que el dragat es necessari.
Sense més intervencions, s’aprova per cinc (5) vots a favor del grup
socialista i tres (3) vots en contra del grup popular mostrar el seu total
desacord amb l’abocament de fangs contaminants a la costa de Menorca.
SETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
El Sr. Verdú demana al Batle si ell ha prohibit que la Policia Local vagi a
casa seva.
El Sr. Batle respon que ell l’únic que ha fet es demanar a la Policia Local
que feia el cotxe de policia local dins de la propietat privada del Sr.
Verdú un determinat dia en concret. I no ha rebut resposta.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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