ACTA DE LA
29/06/2017.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 29/06/2017, 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
Sr. José Triay Nadal
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat
socialista.

d’assistir-hi

la

Sra.

Raquel

Al·lès

Llistó

del

grup

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 còpis de l’acta de la sessió ordinària de dia 25.5.2017,
sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT
DE SERVEIS A LA PERSONA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.6.2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 12.6.2017 (RE 624) el Sr. Salvador Conesa Vilobí, va
presentar escrit renunciant a la presidència de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona.
Atesa la Resolució d’Alcaldia de data 13.6.2017 acceptant la renúncia i
recuperant la presidència de l’esmentada comissió per l’Alcaldia.
Atès que l’article 125 c) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals indica que l’adscripció concreta a cada comissió dels
membres de la corporació que n’hagin de formar part es realitzarà
mitjançant escrit del seu portaveu dirigit al Batle.
Atès que en data 13.6.2016 (RS 657) es va remetre escrit a la portaveu del
partit socialista, per tal que d’acord amb l’article 125 del RD 2568/1986,
designes qui serien els membres titulars i suplents de l’esmentada
comissió, a més del Sr. Batle.
Atès que en data 15.6.2017 (RE 651)la portaveu socialista ha presentar
escrit en el qual assenyala quins seran els membres de la comissió.
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Sense entrar a debat, la Comissió aprova per tres (3) vots a favor del Sr.
Batle, la Sra. Sánchez i el Sr. Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr.
Verdú i Sr. Camps, proposar al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- DETERMINAR la composició concreta de Comissió informativa de serveis
a la persona en els següents termes:
Membres titulars
Pedro G. Moll Triay
Maria del Mar Ameller Sales
Salvador Conesa Vilobí
Ramon Verdú Navarro
Miguel Camps Florit
Suplents

Grup polític
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

socialista
socialista
socialista
partit popular
partit popular

Grup polític

Ana Britt Sanchéz Tuomala
Raquel Al·les Llistó
Manuel Triay Barber

Grup socialista
Grup socialista
Grup partit popular”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que el president de la Comissió
Informativa va renunciar i per això va recuperar la presidència de
l’esmentada comissió al tractar-se d’una competència delegada, i arran
d’això s’ha donat aquesta modificació dels components d’aquesta comissió.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per cinc (5) vots a favor del Sr. Batle, Sra. Sanchéz, Sra.
Ameller, Sr. Triay i Sr. Conesa i tres (3) abstencions del Sr. Verdú, Sr.
Barber i Sr. Camps.
TERCER.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2017
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.6.2017, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta del Sr. Batle per fixar els dies per celebrar les Festes
de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2017, la comissió per unanimitat
proposa al Ple, l’aprovació del següent acord:
ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 29, 30 i 31 de juliol de 2017 per celebrar les
Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes d’enguany.”
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2017
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.6.2017, que es transcriu a continuació:
“Obert el debat, el Sr. Batle comenta que s’han admès tots els cavallers i
cavelleres que s’han inscrit. El Sr. Batle continua dient que hi haurà 28
cavallers i cavalleres més la Junta de Caixer, havent sis persones que
sortiran només un dels dos dies.
Vista la proposta del Sr. Batle per la composició de la Junta de Caixers i
Cavallers que han de formar part de la Qualcada de Sant Cristòfol de Ses
Corregudes 2017, la Comissió per tres (3) vots a favor del Sr. Batle, Sra.
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Sánchez i Sr. Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i Sr. Camps,
proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- NOMENAR pel càrrec de caixers/caixeres i admetre com a cavallers i
cavalleres les persones que a continuació es detallaran :
JUNTA DE CAIXERS
Caixer Batle: Pere Moll Triay
Caixer Capellà: Juan Francisco Camps Serra
Caixer Fadrí: Miquel Sales Florit
Caixer Casat: Pau Martí Salas
Fabiolera Adriana Moll Sales
CAVALLERS/CAVALLERES
Nuria Janes Gomila (Només sortirà el diumenge)
Miquel Pons Pons
Pilar Martí Riudavets (Només sortirà el diumenge)
Àngela Barber Serra
Bartomeu Bagur Pons
Joana Maria Camps Pons
Maxi Borrás Chups
Ester Bagur Bosch
Irene Camps Pons
Carles Moll Borrás
Maria Alles Sales
Margarita Camps Pons
Irene Camps Pons
Martí Mercadal Febrer
Pilar Verdú Camps
Josep Camps Pons (Només surt el dissabte)
Àgueda Sales Orfila
Nieves Bosch Gonyalons
Maria Gomila Gonyalons
Pere Sales Moll
Lluc Martí Salas
Magdalena Taltavull Fernández
Francisco Martí Salas (Sortirà el dissabte)
Andreu Triay Bosch
José Antonio Barrera Bosch
Angeles Serra Bosch (Sortirà el dissabte)
Joan Bosco Moll Gomila
Miquel Pons Coll
Pere Barber Pelegrí (Sortirà diumenge)
Joan Marqués Pelegrí
Antoni 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
45,00 € als que només ho fan un dia.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que participaran un total de 35
caixers en les dues tandes, essent 32 caixers cada tanda més la fabiolera.
El Sr. Verdú comenta que el seu grup a la Comissió Informativa es va
abstendre ja que no tenien clara una cosa i ara la volen demanar.
El Sr. Verdú diu que a la vista de la situació política que viu
l’Ajuntament, en el qual el Sr. Batle està tot sol, li agradaria saber qui
es el responsable de l’Ajuntament mentres ell sigui dalt el cavall.
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El Sr. Batle respon que està tot sol políticament, però a nivell de poble
no, i continua dient que hi ha moltes persones entre les quals hi ha les 6
persones que li varen donar suport del seu partit, que li ajudaran amb el
tema de les festes.
El Sr. Batle continua dient que hi haurà molta gent que de manera
desinteresada li ajudarà els tres dies de les festes i els anteriors en que
hi hagi actes.
El Sr. Verdú diu que ell es referia a que passarà si hi ha una decisió a
pendre a nivell de Batlia, si es donés un disturbi o algun tipus
d’accident.
El Sr. Batle respon que el Batle es el mateix caixer Batle i que no delega
a ningú, i la decisió la pendria el mateix Batle que es ell, i que encara
que sigui dalt cavall el Batle hi serà.
El Sr. Batle comenta que si sorgis alguna cosa a nivell de qualcada, els
protocols ja estipulen qui substitueix el caixer batle i si es fora de la
qualcada, com ell a data d’avui encara és el Batle pendrà les decisions que
pertoquin.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no està en contra que ell sigui el
caixer Batle, sinó que creu que hi ha d’haver algú a peu de carrer que es
responsabilitzi de les festes; ja que si passa alguna cosa mentres el Sr.
Batle es troba al jaleo, algú ha de poder donar resposta.
El Sr. Batle respon que ell no veu cap problema al respecte. I continua
dient que a data d’avui segueix havent tres tinents de Batle.
El Sr. Batle diu que les festes es desenvoluparan amb total normalitat, i
si es donen situacions on s’han de pendre decisions des de Batlia, ja es
pendran tant si ell es dalt cavall com a terra.
El Sr. Batle conclou que el motiu del partit popular no creu que sigui
suficient per abstaner-se o votar en contra de la proposta de la Junta de
Caixers.
El Sr. Verdú respon que el seu grup no està en contra dels membres
proposats per a la Junta de Caixers, però a la vista de l’estat excepcional
que es viu a l’Ajuntament, creu que si ell surt de caixer Batle,
l’Ajuntament queda descobert.
El Sr. Batle insisteix en que el Sr. Batle hi serà.
El Sr. Triay Barber demana si algun dels regidors del partit socialista
està dispost a assumir aquesta responsabilitat els dos dies de festa. El
Sr. Triay Barber comenta que aquestes 6 persones de la llista socialista el
puguin ajudar, és com si l’ajudés un grup d’amics, ja que aquests no són
regidors de l’Ajuntament.
La Sra. Sanchéz respon que si el Sr. Batle els hi demana si, però recorda
que el Sr. Batle en una intervenció anterior ha comentat que seran altres
persones els que l’ajudaran.
El Sr. Batle recorda als membres de la corporació, que el punt que s’està
tractant es l’aprovació de la Junta de Caixers, i comenta que si dels 8
regidors que es troben ara a l’opsició hi ha algun interessat en ajudar a
tirar les festes per endavant, serà ben rebut i poden anar a l’Ajuntament i
organitzar les festes amb ell.
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El Sr. Verdú demana qui li entregarà el bastó de comandament.
El Sr. Batle respon que està regulat pels protocols i l’encarregada és la
1era tinent de Batle.
El Sr. Barber Triay insisteix en que no hi haurà cap regidor que és pugui
responsabilitzar de l’Ajuntament en cas de que passi alguna cosa.
El Sr. Batle li demana al Sr. Triay Barber si ell vol assumir aquesta
responsabilitat.
El Sr. Batle inisisteix en que si algun dels regidors vol participar en les
festes, ell estarà encantat, i ell voldria que hi hagués una amplia
participació dels membres de l’Ajuntament, però no ha estat el cas.
El Sr. Triay Barber respon que les festes s’han de tirar endavant i diu que
si ell pot ajudar com a regidor ho farà, i si el Sr. Batle li fa un paper
on l’autoritzi a fer-ho, ho farà. El Sr. Triay Barber conclou que no vol un
Sant Cristòfol on es donin problemes i ningú pugui pendre decisions.
El Sr. Batle comenta que el document que demana pot ser la mateixa acta del
ple d’avui.
El Sr. Batle conclou que ha fet l’oferiment als
participin a les festes, i si ho fan serà perfecte.

regidors

per

a

que

El Sr. Verdú respon que creu que en tema de festes tots els regidors poden
ajudar.
El Sr. Batle comenta que si volen fer una reunió per tractar el tema està
disposat a fer-ho, com ha fet sempre amb qualsevol tema.
El Sr. Verdú respon que si són convocats a una reunió al capvespre ells hi
assitiran.
El Sr. Triay Nadal comenta que el regidor de festes hauria de ser baix i no
dalt el cavall.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, Sr. Verdú, Sr. Triay
Barber i Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sanchéz, Sra.
Ameller, Sr. Triay Nadal i Sr. Conesa.
CINQUÈ.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2017
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 15.6.2017, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que a data d’avui únicament es disposa d’un esborrany
del programa de festes i aquest segueix el mateix format dels darrers anys.
El Sr. Batle comenta que el programa de les festes patronals inclou els
actes de la setmana abans i els dies pròpiament de la festa.
El Sr. Batle diu que explicarà els actes més destacats.
El Sr. Batle explica que el dilluns 24 tindrà lloc l’enremada dels carrers,
el dimarts 25 tindrà lloc el “mercat des dimarts as Migjorn”, el dimecres
26 el sopar de veïns, el dijous 27 festa infantil de l’escoleta Xibit amb
l’actuació de pinyeta pinyol i un partit de futbol on encara està per
determinar qui serà l’equip convidat, el divendres 28 alguns membres de la
Banda de música faran un passacarrers i a les 9.30 tindrà lloc el pregó a
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càrrec de l’ACR i sa les 00.00h es farà una revetlla a càrrec de s’Huracan
i els Blue-Jay.
El Sr. Batle comenta que ha ofert a l’Associació Arqueològica que recupera
el poblat talaòtic de Sant Agustí, que el donatiu que es dona a la revetlla
sigui per aquesta associació.
El Sr. Batle diu que el dissabte 29 tindrà lloc la repicada de campanes a
les 17.00h, a les 18.00 hores es farà el lliurament de la bandera i a les
19.00 hores es lliurarà el bastó de comandament i la medalla de Sant
Cristòfol, a les 20.00hores tindran lloc les completes i damunt les 21.00
hores començarà el 1r jaleo.
El Sr. Batle explica que el diumenge 30 és farà el mateix de cada any i
damunt les 12.00 hores es farà el darrer jaleo. A les 22.00 ores tindrà
lloc la revetlla amb l’Orquestra Huracan, seguit d’un altre grup.
El Sr. Batle comenta que el dilluns 31 es faran els mateixos actes de cada
any, i a les 17.30 hores tindrà lloc els jocs infantils i es mantindrà el
canvi d’horari del jaleo d’ases fet l’any passat. El Sr. Batle conclou que
es posarà més policia per obri pas a la banda de música quan faci el
passacarrers. El Sr. Batle diu que la revetlla de dilluns anirà a càrrec de
Sarau i en Pele.
El Sr. Batle explica que també s’inclouran els actes posteriors als dies de
festa, com els mercats dels “Dimarts as Migjorn “ i els que tindran lloc a
Sant Tomàs els divendres i diumenge.
El Sr. Batle continua dient que es farà un intercanvi de balls folklòriks
amb un grup de la Corunya on l’Ajuntament es fa càrrec de les despeses del
bus.
El Sr. Batle diu que els dies 11, 12 i 13 es farà la Gran Musicale i els
dies 18, 19 i 21 el Festival de Música Antiga, on manca determinar quins
intèrprets hi actuaran.
El Sr. Batle comenta que el dia 1 de setembre es farà la festa de l’espuma
a la zona esportiva i el dia 15 de setembre la demostració hípica a càrrec
del Club hípic Sa Creueta.
El Sr. Verdú demana si enguany, al igual que ha passat els darrers dos
anys, deixarà lliurar les canyes a persones alienes a la Corporació.
El Sr. Batle respon que l’any passat va deixar pujar les dues filles del
caixer per donar-li dues besades i el Sr. Batle li va lliurar la canya, ho
va fer de manera excepcional perquè el cavaller en qüestió havia passat un
mal any.
El Sr. Verdú recorda que l’any anterior es va donar un altre cas. I ell vol
saber si no es deixar fer o si es fa quins criteris es seguiran.
El Sr. Batle reconeix que es cert i diu que ho volia comentar a la Junta de
Caixers.
El Sr. Camps respon que es un tema de l’Ajuntament i no de la Junta de
Caixers.
Desprès de diverses intervencions en relació a aquest tema, la Sra. Sánchez
recorda que es tracta d’una comissió informativa i que es pot deixar la
decisió per a ser tractada en el Ple de Sant Pere, ja que es una mica tard
i desprès hi ha la Comissió d’Hisenda i Urbanisme.
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El Sr. Batle recorda a la Sra. Sánchez que ell com a president de la
Comissió es el qui marca els temps de les debats.
Sense cap més intervenció, la Comissió proposa per tres (3) vots a favor
del Sr. Batle, Sr. Verdú i Sr. Camps i dues (2) abstencions de la Sra.
Sanchéz i el Sr. Triay Nadal, proposa al Ple, l’aprovació de l’esmentat
programa de festes patronals 2017.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que com va explicar a la Comissió el
Programa de Festes té certa similitud amb el Programa de Festes dels
darrers anys.
El Sr. Batle comenta que aquesta setmana es repartirà el programa de festes
de Sant Cristòfol des Sant, i ara passarà a parla del programa de festes de
Sant Cristòfol de Ses Corregudes (que agafa des de la setmana abans i
inclou tots els actes del mes d’agost)
El Sr. Batle comenta que l’esborrany del programa inclou que el dilluns 24
tindrà lloc l’enremada dels carrers i aprofita per convidar a totes les
persones que vulguin ajudar, regidors inclosos; el dimarts 25 tindrà lloc
el “mercat des dimarts as Migjorn”; el dimecres 26 el sopar de carrer,
arran de l’èxit de l’any passat; el dijous 27 festa infantil de l’escoleta
Xibit i un partit de futbol, el divendres 28 la Banda de música faran un
passacarrers a les 12.00h i a les 21.30 com l’any passat que es va avançar
mitja hora tindrà lloc el pregó a càrrec de l’ACR i desprès vindria la
revetlla que serà amenitzada per dos grups i es cerca que siguin potents e
importants, ja que el recaptat al bar es pel club esportiu migjorn i
l’entrada es sol donar a una associació.
El Sr. Batle comenta que s’ha donat un canvi en els grups de la revetlla
del divendres proposats a la comissió, com els Blue-Jay no poden venir
actuarà Sarau juntament amb l’orquesta Huracan
El Sr. Batle comenta que el donatiu que es dona a la revetlla d’enguany
serà per a l’Associació Arqueològica que recupera el poblat talaòtic de
Sant Agustí.
El Sr. Batle diu que el dissabte tindrà lloc la repicada de campanes a les
17.00h, a les 18.00 hores es farà el 1r toc i el lliurament de la bandera,
que com reflexen els protocols la lliura la regidora més jove de
l’Ajuntament i a les 19.00 hores es lliurarà el bastó de comandament i la
medalla de Sant Cristòfol per part de la 1era tinent de BAtle, a les 20.00
hores tindran lloc les completes i damunt les 21.00 hores començarà el 1r
jaleo. I el Sr. Batle conclou que a les 00.30 hores hi haurà la revetlla a
la zona esportiva.
El Sr. Batle explica que el diumenge és farà el mateix de cada any, a les
8.00 hores hi haurà la diana per part de la Banda de Música, a les 9.00
hores es comença el replec, a les 10.15 es farà la misa de caixers i damunt
les 12.00 hores es farà el darrer jaleo i desprès la convidada que tindrà
lloc desprès al Saló Verd. I per últim a les 22.00 hores tindrà lloc la
revetlla que enguany començarà amb l’Orquestra Huracan, seguit pel gtup de
n’Orlando Schmidt i the soul factory.
El Sr. Batle comenta que el dilluns
es faran els mateixos actes de cada
any, a les 9.00 hores es farà la diana per part de la banda de cornetes i
tambors, a les 10.00 hores la compteició de tir al plat organitzat per
l’Associació de caçadors des Migjorn, a les 11.00 hores es farà la missa, a
les 17.30 hores tindrà lloc els jocs infantils i es mantindrà el canvi
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d’horari del jaleo d’ases fet l’any passat, ja que va donar molt bon
resultat, i finalment es farà una cercavila a càrrec de la Banda de Música.
El Sr. Batle conclou que es posarà més policia per obri pas a la banda de
música quan faci el passacarrers. El Sr. Batle diu que la revetlla de
dilluns que es fa a la plaça anirà a càrrec de Sarau i en Pele.
El Sr. Batle comenta que es deixaran uns tres dies sense activitat per tal
que la gent es vagi recuperant, i desprès començaran més actes.
El Sr. Batle diu que desprès hi haurà dos divendres amb contacontes
infantils a la Biblioteca, el dissabte es farà un intercanvi de balls
folklòriks amb un grup de A Corunya.
El Sr. Batle comenta que el programa conté també els mercats de “Dimarts as
Migjorn” i els mercats de Sant Tomàs (de divendres i diumenge)
El Sr. Batle diu que els dies 11, 12 i 13 es farà la Gran Musicale en
espais que no solen èsser molt comuns, ja que els darrers anys que s’ha fet
ha funcionat força bé.
El Sr. Batle comenta que normalment a mitjans d’agost projectaven el video
del “projecte intergeneracional”, però l’any passat es va fer en època més
d’hivern i no va tenir tant d’èxit, per això es vol recuperar que es faci
el dia 16 d’agost.
El Sr. Batle comenta que el dijous, divendres, dissabte i dilluns es faria
el Festival de Música Antiga, el dies 17, 19 i 21 el concert es faria a
l’Esglèsia i el dia 18 es faria al Saló Verd, ja que es tracta d’una
xerrada.
El Sr. Batle comenta que el dia 1 de setembre es farà la festa de l’espuma
a la zona esportiva, i l’Associació de joves que varen organitzar Sant
Miquel 2015 varen fer un video que serà projectat el dia 2 de setembre i el
dia 15 de setembre es farà la demostració hípica a càrrec del Club hípic Sa
Creueta.
El Sr. Batle conclou que es un esborrany del Programa de festes i es poden
donar petites modificacions. El Sr. Batle continua dient que quan totes les
empreses que col·laboren amb el programa de festes, i s’hagi resolt el
concurs de fotografies per la portada o contraportada que acaba el dia 7,
desprès s’enviarà a editar i si tot va bé, el Sr. Batle diu que el programa
es repertirà faltan una setmana per a les festes.
El Sr. Triay Nadal diu que està en desacord amb el programa de festes, ja
que torna a preveure la traca. El Sr. Triay Nadal explica que ell l’any
passat ja volia llevar la traca però aquesta estava encarregada i considera
que aquesta traca va fer por als fillets.
La Sra. Ameller diu que volia demanar si enguany hi havia traca i entén que
ja ha tingut resposta.
El Sr. Verdú comenta que a la comissió varen votar a favor, però ara no
estan d’acord amb que el donatiu de la revetlla es doni a una Associació
que no es des Migjorn i rep subvencions del CIM, i considera que els
donatius de les entrades haurien de ser cada any per una Associació des
Migjorn.
El Sr. Batle respon que en certa manera podria estar d’acord amb el Sr.
Verdú, però enguany ha considerat oportú, donar aquesta entrada a
l’Associació Arquològica que esta duent a terme les tasques de recuperació
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del poblat de Sant Agustí, i diu que aquesta Associació no ve subvencionada
pel CIM.
El Sr. Batle continua dient que una manera d’ajudar a aquesta Associació va
ser signant un conveni amb ells de 1.500€ i el fet de que les entrades de
la revetlla siguin per ells, ja que considera que pot ser un atractiu
turístic la recuperació del poblat de Sant Agustí.
El Sr. Batle diu que normalment eren per associacions des Migjorn o altres
associacions contra el càncer, aspanob i conclou dient que creu que no hi
ha cap associació des Migjorn a la qual li manqui diners, i el Sr. Batle
recorda que enguany s’ha apujat l’aportació a l’Associació de comerciants i
conclou que considera que no hi ha demanda de més diners per part de les
associacions des Migjorn.
El Sr. Batle comenta que si alguna associació des Migjorn ho hagués demanat
hagués estat per ells, i recorda que tot i no ser l’Associació Arquéologica
una sssociació des Migjorn, farà una feina al terme municipal des Migjorn.
El Sr. Verdú insisteix en que si es donés els diners a les associacions
d’aqui, no creu que ningú la rebutgés. El Sr. Verdú comenta que a l’AMPA
segur que li aniria bé.
El Sr. Batle respon que a l’AMPA també se li ha augmentat l’aportació
enguany.
El Sr. Batle conclou que les associacions des Migjorn alhora de fer el
pressupost solen dir-te si van curts de diners o no, i no ha està el cas
d’enguany.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per un (1) vot a favor del Sr. Batle i set (7) abstencions de la
Sra. Sanchez, Sra. Ameller, Sr. Triay Nadal, Sr. Conesa, Sr. Verdú, Sr.
Triay Barber i Sr. Camps.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 14.05 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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