ACTA DE LA
30/06/2014.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 30/06/2014, es reuneixen a la
Biblioteca Municipal(amb caràcter excepcional a causa de les obres de 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
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi el regidor Sr. Sergio Barrera Bosch del grup
socialista i el Sr. Ramon Verdú Navarro 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.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2014
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 19.6.2014, que es trancriu a continuació:
“Vista la proposta de fixació dels dies per celebrar les Festes de Sant
Cristòfol de Ses Corregudes 2014,
La comissió, per
següents acords:

unanimitat,

acorda

proposar

al

Ple,

l’adopció

dels

Únic.- ASSENYALAR els dies 2, 3 i 4 d’agost de 2014 per celebrar les Festes
Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2014.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SEGON.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2014
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 19.6.2014, que es trancriu a continuació:
“Vista la proposta de la composició de la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes 2014,
La comissió, per
següents acords

unanimitat,

acorda

proposar

al

Ple,

l’adopció

dels
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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:
Caixer casat:
Caixera fadrina:
Capellà:
Fabiolera:

Pere Moll Triay
Andreu Triay Bosch
Maria Allès Sales
Joan Bosco Martí Marquès
Adriana Moll Sales

Cavallers/eres:

Miquel Pons Pons (Diumenge)

Àngela Barber Serra
Maxi Borrás Chups
Miquel Sales Florit
Irene Camps Pons
Carles Moll Borràs
Margarita Camps Pons
Irene Camps Pons
Franç Riera Fortuny
Martí Mercadal Febrer
Pilar Verdú Camps
Pau Martí Salas
Josep Camps Pons
Àgueda Sales Orfila
Nieves Bosch Goñalons
Andreu Moll Vidal
Maria Gomila Gonyalons
Pere Sales Moll
Lluc Martí Salas
Magdalena Taltavull Fernandez
Francisco Martí Salas
Jose Antonio Barrera Bosch
Joan Bosco Moll Gomila
Mª Àngels Serra Bosch (Dissabte)
Miquel Pons Coll
Pere Sales Gomila
Joan Marqués Pelegrí
Antonio Mesquida Pons
Cavallers suplents:

Santiago Cardona Mercadal

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.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que enguany havia de ser caixer fadrí
el Sr. Carles Moll Borràs, però com volia treure un potró per les festes ha
preferit no dur la bandera, per la qual cosa la caixera fadrina serà na
Maria Allès Sales, que era la següent segons protocols.
El Sr. Batle comenta que el Sr. Carles Moll Borràs ho podrà ser l’any que
ve, si compleix els requisits segons els protocols.
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
TERCER.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2014

Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona
de data 19.6.2014, que es trancriu a continuació:
“El Sr. Batle comenta que els actes programats per les Festes seran més o
manco com els de cada any, que encara resten actes per tancar i que en
principi pel Ple de Sant Pere estarà llest. Explica que aquest any
l’encarregat de fer el
pregó serà el Fill Adoptiu David Russell al qual
vol agrair la seva predisposició i acceptació de ser el Pregoner d’enguany.
La comissió, per unanimitat, acorda proposar al Ple, l’aprovació del
programa de Festes patronals 2014.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica el programa de festes previst per
enguany.
El Sr. Batle comenta que s’ha fet un programa d’actes a celebrar durant el
mes de juny i juliol, que engloba els actes previstos per Sant Cristófol
del Sant. I el programa de festes englobarà des d’una setmana abans de les
festes fins a mitjans de setembre.
El Sr. Batle explica que la setmana anterior a les festes es faran els
mateixos actes de cada any. I destaca que el pregoner de les festes sigui
el fill adoptiu del poble el Sr. David Russell, que desprès d’haver-ho
intentat en anys anteriors, enguany ha pogut confirmar la seva assistència
com a pregoner de les festes.
El Sr. Batle diu que els actes dels tres dies de festes no tenen cap
novetat a destacar.
El Sr. Batle comenta que desprès dels tres dies de festa es
contacontes a la Biblioteca Municipal, també es té previst
mercats de nit a Sant Tomàs. Així mateix, es preveu la projecció
intergeneracional al Pla de l’Església i la projecció del vídeo
pressa de possessió.

celebraran
organitzar
d’un video
de la 1era

El Sr. Batle explica que és té previst la realització de Balls Folklòrics a
càrrec d’un grup d’Asturies, i demostracions a Sant Tomàs del “Club
Agility” i “Sa Creueta”
El Sr. Batle diu que a principis del mes de setembre es vol organitzar una
festa infantil amb expuma, castells hinchables.
El Sr. Batle comenta que també es realitzarà el festival de música antiga
els dies 20-22-24 d’agost.
Per últim, el Sr. Batle recorda que dins del mes de juliol i al principi de
tardor tindrà lloc diversos actes relacionats amb el 25è aniversari de la
independència del municipi.
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 13.42 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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