ACTA DE LA
29/06/2009.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L’AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 29/06/2009, es reuneixen a 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
:

Andrés Moll Huguet (PP)
Mercedes Francesca Bresco (PP)
Jaime Riudavets Moll (PP)
Maria Pons Pons (PP)
Pedro Moll Triay (PSOE)
Elena Baquero González (PSOE)
Juan Sánchez Tuomala (PSOE)
Purificación Mira Sales (ALTERNATIVA)

S’ha excusat d’assistir-hi la regidora Margarita Febrer Nieto (PSOE)
Presideix la sessió el Sr. Batle, Andrés Moll Huguet, assistit per la
secretària de la corporació, María Cristina Gascón Mir.
El Sr. 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 2009
Atesa la proposta d’alcaldia, que fou dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona tinguda el dia 24 de juny de
2009, el Ple acorda, per unanimitat:
Únic.- Assenyalar els dies 1,2, i 3 d’agost per
patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2009.

celebrar

les

festes

SEGON.- COMPOSICIÓ JUNTA CAIXERS I CAVALLERS 2009
En el segon punt de l’ordre del dia es llegeix la proposta d’alcaldia que
ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a la
Persona. La regidora de festes comenta que finalment seran cinc membres de
la Junta de Caixers,24 cavallers –atès que el Sr. Camps Florit ha comunicat
que no participarà per motius personals- i dos suplents.
El portaveu socialista diu que creu que els protocols de les festes fixen
en 25 el límit màxim de caixers i cavallers, per la qual cosa sembla que la
proposta incompleix els protocols; diu que el seu grup no s’oposa a que
surtin més cavallers que els autoritzats però serà un precedent que pot
generar problemes altres anys.
Es consulten els protocols i la secretària informa que el document
estableix que els components de la qualcada seran els 5 membres de la Junta
de Caixers i els cavallers del poble que hi desitgin participar, sense cap
límit de nombre. Per altra banda, també es fixa que per participar en la
qualcada és obligatori estar inscrit en el Padró municipal d’habitants amb
una antiguitat mínima de 12 mesos, i que si el nombre de persones incloses
en el Padró d’habitants que s’apuntin per sortir a la qualcada és inferior
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al nombre de
especificats.

25

es

donarà

opció

a

determinats

grups

que

també

venen

El portaveu socialista diu que creu que quan ell era regidor de festes
existia el límit màxim de 25; la secretària informa que els protocols van
ser objecte d’una modificació per la qual es va eliminar el nombre màxim a
fi d’evitar l’incompliment sistemàtic dels protocols.
A continuació i comprovat que si es tracta de persones incloses en el padró
no s’ha de limitar el nombre, s’estudien les diverses sol·licituds
presentades i es comprova que quatre persones no es troben incloses al
Padró municipal d’habitants. Es produeix un breu debat sobre la
conveniència o no d’admetre com a cavallers a aquests peticionaris i el
conseqüent incompliment dels protocols; la regidora de festes diu que li
sap greu excloure als no empadronats que han sol·licitat participar, però
finalment s’acorda modificar la proposta per tal d’adaptar-la als protocols
aprovats en el seu dia i per tant deixar com a suplents als quatre no
empadronats.
Abans de procedir a la votació el Sr. Sánchez diu que a la Comissió de
Serveis a la Persona els hi van lliurar una nova proposta de redacció dels
protocols i demana si aquesta modificació s’ha consultat amb les
associacions o entitats interessades; la regidora de festes contesta que en
el seu moment es va enviar un exemplar dels protocols vigents a totes les
associacions i a la parròquia per tal que fessin les seves propostes de
modificació; tot i així només van contestar la Junta de Caixers i la
Parròquia. La nova redacció que ara s’ha lliurat ha incorporat les
propostes que aquells van efectuar.
Tancat el debat se sotmet a votació l’expedient i el Ple acorda, per cinc
(5) vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran, i tres
(3) abstencions, del grup socialista:
Únic.- Nomenar per al càrrec de caixers i caixeres, i de l’altre admetre
com a cavallers i cavalleres, les següents persones:
Caixer batle:
Caixer casat:
Caixer fadrí:
capellà:
Fabiolera:

JOAN MARQUES PELEGRI
PERE SALES MOLL
PAU MARTI SALES
BOSCO MARTI MARQUES
ADRIANA MOLL SALES

Cavallers:Irene Camps Pons
Mª Angeles Serra Bosch
Margarita Camps Pons
Jose Camps Pons
Javier Martinez Triay
Maria Gomila Gonyalons
José A. Barrera Bosch
Lluc Martí Sales
Magdalena Taltavull Fernandez
Rafel Moll Mesquida
Francisco Martí Sales
Andreu Triay Bosch
Claudio Vidal Coll
Antonio Mesquida Pons
Miquel Pons Coll
Marti Mercadal Febrer
Elisabet Barrera Pons
Pere Barber Pelegri
Andreu Moll Vidal

Pilar Verdú Camps
Silvia Alzina Allés
Nieves Bosch Goñalons

Suplents:
Marc Martí Salord
Manuel Marti Sales
Antonio Juan Pons Bosch
Juan Antonio Pons Sintes
TERCER.- PROGRAMA DE FESTES 2009
El Batle comenta que el programa encara no està enllestit, per la qual cosa
aquest punt només és per donar compta al Ple de les actuacions que s’han
previst a més dels actes protocoloraris de cada any.
La regidora de festes pren la paraula per informar que els grups musicals
contractats són Oasis i Huracan, que actuaran el divendres, Sarau, que
actuarà el dissabte, el Gran Pepot, per a la festa infantil del diumenge, i
Jordi Viola. . També hi ha organitzat pel dilluns de la Festa jocs
infantils, que seran amenitzats pel grup “Sa Xaranga” i el ball del vespre
pel grup musical “Sarau”.
El Batle, per la seva banda, comenta que, atenent al comentari de la Sra.
Baquero a la Comissió Informativa del dia 24, finalment l’acte del 20è
aniversari de la independència municipal es farà dia 9 de juliol a les 21
hores, i en el mateix es lliurarà una medalla a tots els regidors que han
passat per l’Ajuntament i un petit bastó de comandament als batles, els
quals disposaran de 5 minuts cada un per fer un petit parlament; l’acte no
substituirà per tant al pregó de festes.
La regidora Sra. Pons demana propostes per designar pregoner, indicant que
el seu grup a pensat diverses possibilitats, com l’Orquestra Huracan o el
grup Ball fandango. La Sra. Baquero comenta que tal vegada seria més adient
que del pregó s’encarregués alguna associació o entitat ciutadana més que
el grup Huracan, que si bé mereix tots els respectes és una entitat o
empresa privada.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 21:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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