ACTA DE LA
29/06/2011.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 29/06/2011, 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:
Vocals:

Pedro G. Moll Triay
Sra. Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sánchez Tuomala
Sr. Sergi Barrera Bosch
Sra. Gemma Fernández Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulàlia Gomila Vidal
Sr. Víctor Salas

Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit
per la secretària interina de la corporació, Catalina Pons Marquès.
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 DELS DIES DE LES FESTES PATRONALS 2011
Es llegeix la proposta d’Alcaldia:
“ En relació a la determinació dels dies de les festes patronals de 2011.
Propòs l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 30 i 31 de juliol i 1 d’agost de 2011 per a
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 el Ple
l’aprova per unanimitat.
SEGON.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2011
Es llegeix la proposta d’Alcaldia:
“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:

PEDRO G. MOLL TRIAY
MIQUEL PONS COLL
PILAR VERDÚ CAMPS
BOSCO MARTI MARQUES
ADRIANA MOLL SALES
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Cavallers:

Siscu Triay Barber
Andreu Triay Bosch
Francisco Marti Salas
Antonio Mesquida Pons
Lluc Martí Salas
Pau Martí Salas
Andreu Moll Vidal
Pere Barber Pelegri
Martí Mercadal Febrer
Jose Antonio Barrera Bosch
Elisabet Barrera Pons
Maria Angels Serra Bosch
Irene Camps Pons
Nieves Bosch Goñalons
Maria Alles Sales
Miquel Sales Florit
Josep Camps Pons
Irene Camps Pons
Cristobal Camps Florit
Margarita Camps Pons
Pere Sales Moll
Maria Gomila Goñalons
Juan Marques Pelegri

Suplents:
Antonio Vidal Moll
Angel Marti Salord
Marc Marti Salord
Llorenç Coll Pons
Juan Antonio Pons Sintes
Toni Joan Pons Bosch
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que desprès de parlar amb els caixers,
únicament restava per ser caixer casat el Sr. Miquel Pons Coll, per la qual
cosa el Sr. Batle proposa que sigui aquest el caixer casat d’enguany.
Així mateix, el Sr. Batle explica que el càrrec de caixera sobreposada, sol
ser ocupat per els caixers més joves d’entre els més vells, per la qual
cosa es proposa a la Sra. Pilar Verdú Camps, per el càrrec de caixera
fadrina.
El Sr. Batle explica que el càrrec de capellà ve designat pel Bisbat, i el
càrrec de fabiolera es concedeix a la única petició que s’ha formulat.
Pel que fa als cavallers, el Sr. Batle comenta que compleixen els requisits
exigits.
El Sr. Batle exposa al
les tantes en que han
l’any 2001, i no han
completes desprès dels
protocols de festes, el

Ple que els protocols de
de sortir els cavallers.
estat modificats, encara
jaleos. El Sr. Batle es
pròxim hivern.

les festes no contemplen
Aquests protocols són de
regulen la missa i les
compromet a revisar els

El Sr. Verdú demana al Batle que s’actualitzin els protocols de les festes.
La Sra. Gomila comenta en relació al tema de les tantes de sortides dels
cavallers, que normalment es posen sempre d’acord entre ells i quan un
decideix no sortir sempre i ha el substitut que ho fa en lloc seu. La Sra.
Fernández ho comenta en el mateix sentit.

El Sr. Verdú reafirma que en relació al tema de les tandes de sortida dels
caixers sempre i ha d’haver substitut.
El Sr. Batle

comenta que el caixer sobrepossat es canvi cada any.

El Sr. Martí comenta que abans el caixer fadrí portava la bandera durant 2
anys i que els protocols de les festes es van proporcionar l’any 2000 als
caixers.
El Sr. Batle es compromet a refer el protocol de les festes.
La Sra. Fernández assenyala que la designació del caixer sobrepossat no
esta contemplat als protocols.
El Sr. Batle comenta que els protocols diuen que el caixer sobrepossat el
designa el Batle.
La Sra. Fernández diu que els caixers ja tenen un idea de qui toca cada any
com a sobrepossat.
Tancat el debat se sotmet la proposta a votació, i el Ple l’aprova per
unanimitat.
TERCER.- PROGRAMA DE LES FESTES PATRONALS 2011
El Sr. Batle explica que es disposa d’un esborrany del programa de festes
però és poden afegir més coses. Enguany s’ha afegit al programa una part
destinada als dimarts a Migjorn.
El Sr. Batle cedeix la paraula al Sr. Barrera perquè expliqui els
principals actes de les festes.
El Sr. Barrera explica que al marge dels actes centrals de les festes, el
dia 22 de juliol tindrà lloc el festival de patinatge, el dilluns 25
l’enramada del poble, el dia 27 la cursa popular, la festa de xibit, i el
30 de juliol el repic de campanes.
El Sr. Barrera comenta que els focs artificials s’han eliminat del
programa, perquè es una despesa molt cara, i degut a la situació econòmica,
es considera adient destinar aquesta partida a altres qüestions.
El Sr. Barrera explica que el dia 5 d’agost tindrà lloc l’actuació del grup
flolklòric “ Grupo de danza Taldea Kiskitin” en el Pla de l’Església.
El Sr. Batle explica que a les curses populars es solia regalar a tos els
participants una camiseta patrocinada per diverses empreses. Comenta que
enguany una sola empresa es farà càrrec d’aquesta despesa, aquesta empresa
serà “MIBO COSITS”.
El Sr. Batle diu que es troba pendent de pagar la factura del 2010 referent
als focs artificials que apuja a la quantitat de 4.000 € més IVA i ha estat
reclamat el seu pagament. Així mateix, també es troba pendent de pagar la
factura de 10.000€ corresponent a la neteja de carrers.
El Sr. Batle comenta que el pregonar de les festes serà el Sr. Xec Camps.
La Sra. Baquero diu que el concert previst a l’esborrany de programes de
festes pel dia 4 de juliol de n’Eva no està confirmat.
El Sr. Barrera explica que el col·lectiu de bombers sense fronteres estan
recaudant fons per a construir una escola infantil a Haití, per tal de
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col·laborar amb aquesta tasca l’Ajuntament proposa que es pagui una entrada
d’1 € a les revetlles de divendres i dissabte.
El Sr. Batle explica que els bombers van demanar a la Corporació si
d’alguna manera podrien contribuir a la construcció de l’escola anomenada
“Isla Menorca”. Aquest col·lectiu s’encarregaria de posar voluntaris
destinats al cobrament de l’entrada a les revetlles.
La Sra. Fernández comenta que les persones encarregades del cobrament de
l’entrada efectivament haurien de formar part d’aquest col·lectiu de
bombers, ja que si fossin persones naturals de Migjorn podria donar lloc a
malentesos.
El Sr. Verdú demana si s’ha retallat res més del programa de festes.
El Sr. Batle explica que a les revetlles de diumenge i dilluns hi haurà un
únic grup musical. Pel que fa a la neteja dels carrers les empreses
consultades s’han compromès a baixar preus, al igual que els grups
musicals. El Sr. Batle comenta que la gent entenc l’actual situació
econòmica i accepta rebaixar les despeses.
La Sra. Fernández demana com serà la portada del programa de festes.
EL Sr. Batle comenta que “Xarxa” no farà pròpiament un concurs sinó que el
que vulgui li proporcioni fotos en general. A la portada i anirà una foto
relacionada amb les festes i a la contraportada una foto de tema lliure.
Tancat el debat se sotmet la proposta a votació, i el Ple l’aprova per
unanimitat.
El Sr. Batle recorda als assistents, que demà hi ha plenari per aprovar el
nou cartipàs de la Corporació, al qual hi estan tots convidats
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 20.25 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

