ACTA DE LA
29/06/2010.

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:30 h del dia 29/06/2010, 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
:

Andrés Moll Huguet
Mercedes Francesca Bresco
Jaime Riudavets Moll
Gemma Fernández Bosch
Pedro Moll Triay
Elena Baquero González
Juan Sánchez Tuomala
Margarita Febrer Nieto
Purificación Mira Sales

Presideix la sessió el Sr. Batle-president, 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 DELS DIES DE LES FESTES PATRONALS 2010
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona:
“D’acord amb la proposta presentada pel batle en relació a la determinació
dels dies de les festes patronals de 2010, la Comissió, per unanimitat,
proposa al Ple de Sant Pere el següent ACORD:
ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost de 2010 per
celebrar les festes patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
d’enguany.”
Sense entrar en debat se sotmet la proposta d’alcaldia a votació i, en
harmonia amb el dictamen de la Comissió, el Ple l’aprova per unanimitat
SEGON.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2010
Es llegeix la proposta d’alcaldia que fou dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis a la Persona de dia 23 de juny:
“Vistes les sol·licituds presentades per a la composició de la qualcada de
les festes d’enguany, propòs al Ple de Sant Pere el següent ACORD:
ÚNIC.- NOMENAR per al càrrec de caixers i caixeres, i de l’altra admetre
com a cavallers i cavalleres, les següents persones:
Caixer batle:
Caixer casat:
Caixera fadrina:
capellà:
Fabiolera:

JOAN MARQUES PELEGRI
LLUC MARTI SALES
NIEVES BOSCH GOÑALONS
BOSCO MARTI MARQUES
ADRIANA MOLL SALES
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Cavallers:Irene Camps Pons
Mª Angeles Serra Bosch
Margarita Camps Pons
Jose Camps Pons
Javier Martinez Triay
Maria Gomila Gonyalons
José A. Barrera Bosch
Pere Sales Moll
Magdalena Taltavull Fernandez
Rafel Moll Mesquida
Francisco Martí Sales
Andreu Triay Bosch
Cristóbal Camps Florit
Miquel Sales Florit
Antonio Mesquida Pons
Miquel Pons Coll
Marti Mercadal Febrer
Elisabet Barrera Pons
Pere Barber Pelegri
Andreu Moll Vidal
Pilar Verdú Camps
Nancy Lauren Tew
Marc Marques Llufriu
Pau Marti Sales
Manuel Marti Sales
Marc Martí Salord
Suplents:

Toni Vidal Moll
Antonio Juan Pons Bosch
Juan Antonio Pons Sintes”

Obert el debat, el portaveu socialista vol fer constar que el Sr. Batle, a
l’inici del present mandat, va dir que oferiria la possibilitat als
diferents grups polítics de proposar al caixer batle, tal com fa
l’Ajuntament de Ferreries; diu que ell personalment ja va representar a
l’Ajuntament en dues ocasions i que li hagués fet molta il·lusió tornar a
ser el caixer batle però que el Sr. Batle no ha complit la seva promesa i
mai no ha ofert el càrrec al grup socialista.
El Sr. Batle afirma que l’any 2007 li va oferir al portaveu socialista el
càrrec de caixer batle però que aquest el va rebutjar. El Sr. Moll contesta
que no és cert i vol que consti el seu no rotund a l’afirmació del Sr.
Batle; comenta que en Comissió el Sr. Batle va dir que li va oferir a la
regidora d’Alternativa la possibilitat que fos el seu sogre el caixer
balte, no a ell. Es produeix un debat tens entre el Sr. Batle i el Sr. Moll
Triay en relació a la veracitat de l’afirmació del Sr. Batle. Finalment, el
portaveu socialista diu que la discussió no té res a veure amb el
nomenament del caixer batle d’enguany ja que no té res en contra del
mateix.
Tancat el debat se sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc (5)
vots a favor, dels grups popular i alternativa pes Migjorn Gran i quatre
(4) abstencions, del grup socialista.
TERCER.- PROGRAMA DE LES FESTES PATRONALS 2010
La regidora de festes 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; així, es
transcriu la relació d’actes que va ser explicada a la passada Comissió
Informativa de Serveis a la Persona de dia 23:

“A continuació la Presidenta explica l’esborrany previst pel programa de
festes d’enguany; apart dels actes protocolaris de cada any les verbenes
estaran amenitzades per grups migjorners “Oasis”, “Huracan” i “Sarau”
donant-lis preferència per ser del poble. En quan al Pregó l’organitzarà el
grup Folklòric “Aires des Migjorn”, que volen fer un estil de l’any passat,
en quan a diapositives i demés.
També l’actuació infantil del diumenge de festes estarà amenitzada pel
“Gran Pepot”, amb un espectacle nou i es farà a Sa Plaça, per aprofitar
l’escenari; la Sra. Mira demana com es farà la neteja dels carrers, la Sra.
Fernández contesta que vol tenir una reunió amb els bars, per arribar a un
acord de no tancar tant tard els bars i així que la gent es dispersi per
poder fer net bé els carrers i està a punt per a les actuacions de nit.
En quant a la portada del programa de festes s’hi editarà la fotografia
guanyadora del concurs, que organitza la botiga “Xarxa”. La Sra. Mira
demana com serà l’edició del programa d’enguany; la Sra. Fernández contesta
que com l’any passat hi haurà un espai de textos per a cada grup polític
que hi vulgui participar, moment que aprofita la Presidenta per oferir-los
la seva participació, un espai en color on surt la Junta de Caixers i
caixeres d’aquest any, un espai per a les propagandes dels comerços que
serà en blanc i negre, per estalviar i fer per tots igual… i els horaris i
dates de totes les actuacions i organització de la Festa.
El Sr. Pere Moll recorda que es posi en el programa el Pregó de Festes de
l’any passat; la Sra. Fernández respon que sí.
La Sra. Mira demana si hi ha més activitats organitzades per abans de les
Festes; la Sra. Francesca contesta que com cada any hi ha les activitats
esportives al Poli, el futbol… la Sra. Fernández també contesta que hi
haurà la final de curs de l’escoleta Xibit, el concert de la Banda de
Música des Migjorn, que es farà el dia 10 de juliol envers de l’11, per
mutu acord, ja que si Espanya passa a la fase final del Mundial de futbol,
és el dia 11 de juliol i no es volen arriscar a darrera hora haver de
canviar la programació. El dia 9 de juliol es farà “Palmera de Llumets” que
organitzen els amics de l’art. El dia 10 i com cada any després de la
benedicció de cotxes, els veïns del carrer de Sant Cristòfol repartiran
pastissets entre els visitants i veïns, no obstant no faran el ball, ja que
hi haurà el concert de la Banda de Música i serà masses coses a la vegada.
El Sr. Moll demana com està el tema dels protocols; la Sra. Fernández
contesta que igual que estava, creu que s’haurien de reunir després de les
festes, amb alguna representació dels caixers, l’església, el president de
la Banda de Música i Director, grups polítics i proposar la modificació
dels esmentats, ja que únicament ens recordem dels Protocols quan vénen les
Festes; el Sr. Moll interessa que és un tema prou important que s’hauria de
fer, sense deixar passar més.”
Obert el debat plenari, la regidora de festes comunica que el concurs de
fotografia organitzat per xarxa, i que havia de facilitar la foto de la
portada del programa de festes, ha quedat desert però, atès que s’han
presentat algunes fotografies, es farà una tria per al programa i convida
als diferents grups polítics a participar.
El portaveu socialista diu que es podria haver presentat un esborrany dels
actes i la regidora de festes, Sra. Fernández contesta que no el tenen i
explica que el dia 26 es farà un festival de patinatge, el dimecres 28 la
cursa popular i que a la festa infantil sonarà el grup “Pinyeta Pinyol”.
Tanca la seva intervenció informant que el programa d’enguany el farà
“Gràficas Menorca” atès que el pressupost és pràcticament la meitat que
l’ofert per Lligall.
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El Sr. Sánchez, del grup socialista demana si s’està estudiant el cost de
les festes ja que enguany s’han reconegut despeses del l’any passat i seria
convenient intentar contenir la despesa; la Sra. Fernández contesta que el
seu grup està intentant controlar el cost final de les festes.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20:55
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

