ACTA DE LA
29/06/2016.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 29/06/2016, 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. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sra. Raquel Al·lès Llistó i la
Sra. María Elena Baquero González del grup socialista i el Sr. Miguel Camps
Florit 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.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data 26.5.2016
i de l’acta de la sessió extraordinària de data 30.5.2016, sense cap
intervenció se sotmet a votació les actes i s’aproven per unanimitat.
SEGON.- CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN I LA SRA. MAGDALENA
SALES SALES I LA SRA. MARGARITA SANDRA MOLL SALES PER EL LLOGUER DELS
TERRENYS NECESSARIS PER UBICAR-HI UN APARCAMENT
La Secretària interina llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent d’Hisenda, Règim Intern i Territori de data 14.6.2016, que es
transcriu a continuació:
“Vist
l’interès de l’Ajuntament des Migjorn Gran en el lloguer de les
parcel·les situades a l'avinguda Binicudrell 16 i 18, per ubicar-hi un
aparcament de manera eventual.
Vistes les negociacions de l’Ajuntament i la Sra. Magdalena Sales Sales i
la Sra. Margarita Sandra Moll Sales, amb les qual s'ha arribat a l'acord de
pagar 500€ mensuals durant el termini de 10 anys.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 10.6.2016 en relació a la
idoneïtat del bé.
Vist l’informe jurídic de la secretària-interventora interina de data
10.6.2016 relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir per a
la tramitació del present expedient i la fiscalització de la despesa.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que s’ha reordenant l’estacionament de
l’avinguda Binicudrell, desprès de donar-se diverses peticions per part
d’ASTRAME i de la Policia Local.
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El Sr. Batle comenta que urbanísticament pot ubicar-se un pàrquing a les
parcel·les objecte del conveni.
El Sr. Batle continua dient que s’ha cercat el solar més gran per que hi ha
a l’av. Binicudrell per ubicar-hi l’esmentat aparcament en el qual hi
tindran cabuda uns 20 cotxes.
El Sr. Batle explica que s’ha donat molt bona predisposició per part de les
propietàries de les parcel·les.
El Sr. Batle conclou que un cop aprovat per Ple l’esmentat conveni, aquest
es signarà i de cara a l’estiu s’utilizarà de manera provisional. El Sr.
Batle comenta que es tirarà la paret i les petites construccions que hi ha
a dins i s’aplanarà amb la finalitat que pugui ser utilitzat ja per les
festes.
El Sr. Verdú demana si els cotxes de l’avinguda Binicudrell sempre quedaran
estacionats a la mateixa banda.
El Sr. Batle respon que si, ja que a n’aquesta banda hi tenen cabuda més
estacionaments.
El Sr. Triay diu que l’Ajuntament hagués pogut fer un concurs en el qual
els propietaris de parcel·les buides oferissin els seus solars per ubicarhi un aparcament.
El Sr. Verdú demana si es té previst que les places siguin de zona blava o
els vehicles poden estar-se tot el temps estacionats.
El Sr. Batle respon que en principi no es té previst que sigui zona blava.
El Sr. Verdú diu que tal vegada es podria regular el seu accés amb una
barrera i que s’hagués de pagar alguna cosa, ja que així es recuperaria un
poc l’inversió.
El Sr. Batle explica que s’ha optat per aquestes parcel·les perquè són les
més grans que hi ha i en conseqüència hi caben més vehicles estacionats.
El Sr. Triay comenta que si s’hagués fent un concurs tal vegada s’hagués
aconseguit un millor preu.
El Sr. Batle explica que quan es disposi de diners s’asfaltarà les
parcel·les i comenta que el conveni de lloguer es per 10 anys, prorrogable
prèvia negociació entre les parts.
El Sr. Triay insisteix en que s’hagués pogut fer un concurs.
El Sr. Batle respon que aquesta ha estat la solució més àgil que s’ha
trobat per donar resposta als comerços dels voltants.
Els membres de la Comissió, acorden per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR el Conveni entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i la Sra.
Magdalena Sales Sales i la Sra. Margarita Sandra Moll Sales pel lloguer
dels terrenys necessaris per ubicar-hi un aparcament.
SEGON.- CONSIGNAR en els pressupostos següents les quantitats previstes en
el conveni per fer front a les despeses derivades del lloguer de les
parcel·les.

TERCER.- FACULTAR al Batle per a la signatura de qualsevol document que
sigui necessari per a l’efectivitat de l’acord.
QUART.- NOTIFICAR l'acord a les propietàries de les parcel·les.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que arran de la reordenació de
l’avinguda Binicudrell on es van eliminar uns 5 o 6 aparcaments es va
creure convenient llogar aquestes parcel·les per ubicar-hi un aparcament.
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i
s’aprova per quatre (4) vots a favor del Sr. Batle, la Sra. Sánchez, la
Sra. Ameller i el Sr. Triay Nadal i dues (2) abstencions del Sr. Verdú i el
Sr. Triay Barber.
TERCER.- FIXACIÓ DIES FESTES PATRONALS 2016
La Secretària interina llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent de Serveis a la Persona de data 14.6.2016, que es transcriu a
continuació:
“Vistes les propostes del Sr. Batle per fixar els dies per celebrar les
Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2016 i la composició de la
Junta de Caixers i Cavallers 2016.
La Comissió, per unanimitat, es proposa al Ple, l’aprovació del següent
acord:
ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 30, 31 de juliol i 1 d’agost de 2016 per a
celebrar les Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes
d’enguany.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2016
La Secretària interina llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
Permanent de Serveis a la Persona de data 14.6.2016, que es transcriu a
continuació:
“Vistes les propostes del Sr. Batle per fixar els dies per celebrar les
Festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes 2016 i la composició de la
Junta de Caixers i Cavallers 2016.
Obert el debat, el Sr. Verdú demana a la Sra. Ameller com és que no serà
finalment la Caixera Batlessa.
La Sra. Ameller respon que per motius personals no podrà ho podrà ser.
La Comissió, per unanimitat, es proposa al Ple, l’aprovació del següent
acord:
PRIMER.- NOMENAR pel càrrec de caixers/caixeres i admetre com a cavallers i
cavalleres les persones que a continuació es detallaran :
JUNTA DE CAIXERS
Caixera Batlessa:
Caixer Capellà:
Caixer Fadrí:

Àgueda Sales Orfila
Llorenç Sales Barber
Carles Moll Borrás
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Caixer Casat:
Fabiolera

Pere Sales Moll
Adriana Moll Sales

CAVALLERS/CAVALLERES
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
Miquel Sales Florit
Àngel Martí Salord
Irene Camps Pons
Maria Alles Sales
Margarita Camps Pons
Irene Camps Pons
Martí Mercadal Febrer
Pilar Verdú Camps
Pau Martí Salas
Josep Camps Pons
Nieves Bosch Gonyalons
Maria Gomila Gonyalons
Lluc Martí Salas
Magdalena Taltavull Fernández
Víctor Martí Salas
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
Pedro Barber Pelegrí (Sortirà diumenge)
Pere Sales Gomila
Joan Marqués Pelegrí
Antoni Mesquida Pons
SEGON.- ACORDAR concedir una ajuda de 90,00€ pel ferratge dels cavalls, als
cavallers i cavelleres 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. Triay Nadal diu que el
finalment no sortirà, i serà baixa a la qualcada.

Sr.

Pere

Sales

Gomila

El Sr. Batle explica que enguany s’ha volgut reunir la Junta de Caixers
abans del Ple, per veure si tots els caixers complien amb els requisits
establerts als Protocols, i al veure que tots complien s’ha dut aquesta
proposta al Ple.
El Sr. Verdú desitja sort a tothom.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

CINQUÈ.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2016
La Secretària interina llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis a la Persona de data 14.6.2016, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle disculpa l’absència del Sr. Triay que es el regidor de Festes
i no ha pogut assistir a la Comissió.

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 enguany s’han posat dos premis en el concurs de
fotografia de la portada i contraportada del programa, per tal de fomentar
la participació. El Sr. Batle continua dient que el qui guanyi la portada
serà premiat amb un sopar a s’Engolidor i el de la contraportada amb un
“Joc del camí de Cavalls”.
El Sr. Batle diu que s’ha enviat escrit a les empreses del municipi per tal
que col·laborin econòmicament en l’edició del programa de festes, ja que
aquest es paga pràcticament amb les seves aportacions.
El Sr. Batle explica que a part de demanar pressupost a editorial Menorca
que es el que sempre fa el programa es demanarà pressupost a una empresa de
Ferreries per a poder comparar els preus.
El Sr. Batle explica que el programa es divideix en dues parts. La primera
que fa referència als actes de Sant Cristòfol des Sant i que acaba la
penúltima setmana de juliol i la segona part en les quals s’inclouen les
festes en si, a partir de 25 de juliol i durarà fins el setembre.
El Sr. Batle diu que com a novetat el dimecres dia 27 de juliol s’ha
previst un sopar de veïns al carrer, on es té previst que els ciutadans
portin el menjar i l’Ajuntament col·labori en la beguda, o les postres o
amb música, per aquest motiu les curses populars s’avancen a la setmana
anterior.
El Sr. Batle explica que els darrers anys s’ha optat per un pregoner
col·lectiu (s’Huracan, Sa Creuta), i enguany s’ha demanat que sigui el
pregoner a n’Àlvar Triay.
El Sr. Batle comenta que desprès trobem els tres dies de festes més o menys
com anys anteriors.
El Sr. Batle diu que en el programa s’inclou la celebració de la Migjornale
que tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 d’agost, on tothom podrà apreciar
obres d’arts a les cases del municipi.
El Sr. Batle explica que també s’ha previst la celebració del VI Festival
de Música Antiga.
Per últim, el Sr. Batle comenta que s’ha inclòs els actes de Dimarts as
Migjorn que com a novetat es perllongarà fins el 20 de setembre, amb
l’excepció de que no es celebrarà el dimarts desprès de festes.
Abans de passar a votar el Sr. Batle diu que el Ple de Sant Pere de dia 29
de juny que aprovarà el tema de les festes tindrà lloc amb caràcter
extraordinari el migdia, per no coincidir amb la bereneta del Club de
Jubilats a la qual hi assisteixen diversos regidors de l’equip de govern.
La Comissió, per unanimitat, proposa al Ple, l’aprovació de l’esmentat
programa de festes patronals 2016.”
Abans de començar el debat, el Sr. Triay Nadal fa entrega de l’esborrany
del programa de festes a l’oposició.
Obert el debat, el Sr. Triay Nadal regidor de Festes diu que passarà a
explicar les principals novetats.
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El Sr. Triay Nadal diu que el dia 27 de juliol tindrà lloc un sopar de
carrer, on l’Ajuntament posarà la beguda i les postres i els veïns
aportaran el menjar.
El Sr. Triay Nadal comenta que enguany el pregoner serà n’Àlvar Triay.
El Sr. Triay Nadal explica que el jaleo d’ases avança el seu horari, així
es preveu que es celebri a les 19.00 o 19.30 hores, acte seguit dels jocs
infantils. El Sr. Triay Nadal continua dient que enguany com a novetat hi
aniran dones damunt els ases.
El Sr. Triay Nadal conclou dient que amb aquests canvis, es volen evitar
els problemes que es van generar l’any passat i evitar les aglomeracions de
gent d’altres municipis. El Sr. Triay Nadal comenta que el passacarrers de
la Banda es farà igual però desprès del Jaleo d’Ases.
El Sr. Triay Nadal explica que enguany tindrà lloc la “Gran Migjornale” que
tindrà lloc el dia 13, 14 i 15 d’agost.
El Sr. Triay Nadal comenta que el dimecres 17 d’agost hi haurà el “Festival
de Música Antiga”, que continuarà el divendres i el dilluns.
El Sr. Triay Nadal desitja que surti bé el canvi del Jaleo d’Ases.
El Sr. Triay Nadal comenta que a fora del Salo Verd hi ha una balconada que
els agradaria destinar a persones majors perquè puguin veure els actes de
les festes que es fan a peu d’escalinata. El Sr. Triay Nadal demana al grup
popular a qui proposen convidar, i no diu que es podrien fer unes gestions
amb l’Associació de jubilats o amb la treballadora social.
El Sr. Verdú demana quantes persones hi caben.
El Sr. Triay Nadal respon que unes 20 persones.
El Sr. Triay Barber proposa que siguin els serveis socials qui diguin les
persones que hi poden anar.
El Sr. Verdú diu que el sopar de carrer va ser una idea seva que va
proposar l’any passat.
El Sr. Batle respon que ho recorda però també diu que el regidor de Festes
ho havia proposat, però l’any passat no donava temps organitzar-ho.
El Sr. Batle conclou que està content que en certa manera en això estiguin
d’acord.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.45 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

