ACTA DE LA
29/06/2018.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 29/06/2018, 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
Sr. Salvador Conesa Viloví
Sr. Pere Riudavets i Fayas
Sra. Magdalena Goñalons Al·lés
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sr. Manuel Triay Barber
Sr. Miguel Camps Florit

S’han excusat d’assistir-hi el regidor Sr. Enrique Berlinghieri Martínez
del grup no adscrit.
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.
Abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia el Sr. Verdú manifesta
que el seu grup mai ha posat problemes en fer els plens extraordinaris el
migdia, però no està d’acord en fer un ple extraordinari el migdia si a
l’ordre del dia hi ha d’haver tretzè punts, ja que ho troba excessiu.
El Batle respon que va convocar el ple el migdia per poder assistir a la
bereneta que fan els jubilats a les 19.30h per a celebrar el dia de Sant
Pere, i que en principi no pensava en dur tants de temes però ja que es
feia ple, s’ha inclós a l’ordre del dia tots els temes que estaven pendents
d’acord plenari.
La Sra. Sanchéz abans de començar també vol fer una queixa, i és que el
dijous a primera hora del matí va anar a consultar els expedients de
plenari a l’Ajuntament i aquests no disposaven de tota la documentació, i
la portaveu del partit socialista demana que es tengui en compte que 48
hores abans hi hagi la documentació completa als expedients.
El Sr. Batle cedeix la paraula a la secretària perquè expliqui el que ha
passat.
La Secretària diu que en els expedients hi mancaven els dictamens de la
comissio ja que estaven pendents de la signatura del Sr. Batle.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els membres tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data 31.5.2018,
sense cap intervenció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN
GRAN
PER
AL
DESENVOLUPAMENT
I
L'ORDENACIÓ
DELS
SERVEIS
BIBLIOTECARIS DEL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN PER L'ANY 2018
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per al desenvolupament i l'ordenació dels
serveis bibliotecaris del municipi per l'any 2018.
La Sra. Sánchez s’interessa en saber si els altres anys la partida
destinada a promoció de la lectura i la biblioteca també estava a zero com
ara, el batle respon que no ho sap però que no li han comentat que hi hagi
cap canvi respecte el conveni de l’any passat.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament des Migjorn Gran per al desenvolupament i
l'ordenació dels serveis bibliotecaris del municipi per l'any 2018.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 332146100 del pressupost de l'exercici 2018.
TERCER.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
QUART.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Obert el debat, el S. Batle comenta que són convenis que han passat pet
comissió.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

TERCER.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN PER A LA TRAMITACIÓ I LA CONCESSIÓ D'AJUTS
ECONÒMICS INDIVIDUALS, TEMPORALS I D'EMERGÈNCIA SOCIAL FINANÇATS PEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió d'ajuts
econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel
Consell Insular de Menorca.
El batle informa que el total d’ajuts és de 4.529,28 €.
La Sra. Sánchez demana sobre la partida de menjadors d’activitat d’estiu,
comenta que quan ella era regidora la partida només era per ajuts
individuals i d’emergència social i que ha vist que aquest any apart de la
partida que ella coneixia hi ha una altra de menjadors d’activitat d’estiu.
El batle respon que no ho sap però que s’informarà i que respondrà al
Plenari.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i l'Ajuntament des Migjorn Gran per a la tramitació i la concessió d'ajuts

econòmics individuals, temporals
Consell Insular de Menorca.

i

d'emergència

social

finançats

pel

2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
3. Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
QUART.- CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I ELS AJUNTAMENTS DE
L'ILLA PER A LA DISTRIBUCIÓ D'AJUDES PER AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ
INFANTIL PER ELS CURSOS 2018-2019 I 2019-2020
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“Vist l'esborrany de Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la distribució d'ajudes per al primer cicle
d'educació infantil per als cursos 2018-2019 i 2019-2020.
El batle informa que el tota d’ajuts és de 971 €.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca
i els ajuntaments de l'illa per a la distribució d'ajudes per al primer
cicle d'educació infantil per als cursos 2018-2019 i 2019-2020.
2. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura
3. Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTMANET DES MIGJORN GRAN I LA
FUNDACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPCITAT DE MENORCA PER A LA COBERTURA D'UN
LLOC TEMPORAL D'AJUDANT DE CUINA DESTINAT A USUARIS DEL SERVEI D'INSERCIÓ
LABORAL DE LA CITADA FUNDACIÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran i la Fundació per a Persones amb
Discapacitat de Menorca varen signar un conveni de col·laboració en data
28.9.2017 per la cobertura d’un lloc temporal de d’ajudant de cuina
destinat als usuaris del Servei d’Inserció Laboral de la Fundació, que ha
donat molt bon resultat per ambdues parts.
Atès l'informe tècnic de la treballadora social que consta a l'expedient.
El batle explica que tal i com informa la treballadora social hi ha un
augment amb el número de menús, facilita les dades proporcionades pels
serveis socials i que són les següents:
MES
GENER
FEBRER

TOTAL NÚMERO MENÚS
265
288
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MARÇ
ABRIL
MAIG

293
326
372

La Sra. Goñalons demana com es farà per cobrir la plaça i el batle li
respon que no es cap contractació nova, és una ampliació d’horari de
l'actual cuinera.
El Sr. Verdú es sorprèn que una sola persona pugui fer tota
quantitat de menús i a més tenint en compte que és discapacitada.

aquesta

La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
1. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
des Migjorn Gran i la Fundació per Persones amb Discapacitat de Menorca per
a la cobertura d'un lloc temporal d'ajudant de cuina, destinat a usuaris
del servei d'inserció laboral de la citada fundació.
2. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 231-22799 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
3. Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
4. Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
SISÈ.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DES
MIGJORN GRAN I L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALATS D'ALZHEIMER DE MENORCA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI AL MUNICIPI DES MIGJORN GRAN
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de malats
d'Alzheimer de Menorca varen signar un conveni de col·laboració en data
21.8.2015 per a la prestació d'un servei d'ajuda a domicili els dissabtes
al municipi des Migjorn Gran.
Atès l'informe tècnic de la treballadora social que consta a l'expedient.
La comissió, per unanimitat, proposa al plenari municipal, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament des Migjorn Gran i l'Associació de malats d'Alzheimer de
Menorca per a la prestació d'un servei d'ajuda a domicili els dissabtes i
reforçar puntualment els dies laborables al municipi des Migjorn Gran.
SEGON.Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 23122799 del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
TERCER.- Habilitar al Sr. Batle per a la seva signatura.
QUART.- Notificar l’acord anterior a l’entitat beneficiària.”
La Secretària interina comenta que hi ha un petit canvi en l’esborrany del
conveni que es va tractar a la comissió, i comenta que allà on deia que el
preu hora havia de ser de 15.00€ ha de dir que és de 15,24€.

Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se
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SETÈ.- ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA D'INFRAESTRUCTURES
HÍDRIQUES DELS CARRERS NOU, CARRITXERET, MIRADA DEL TORO, SANT JAUME,
BERNAT ALZINA I SANT LLORENÇ DEL NUCLI DES MIGJORN GRAN (IFS): APROVACIÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta d’una modificació al projecte inclòs a les
inversions
financerament
sostenibles.
El
projecte
de
millora
d’infraestructues hídriques dels Carrers Nou, Es Carritxaret, Mirada del
Toro, Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç es va optar per un projecte
on les voreres eren de formigó estampat, es volia que el plec de clàusules
contemplàs com una millora l’adoquinat, però feta la consulta a la
secretària i a la tècnica van informar que aquest canvi d'adoquinat en lloc
de formigó estampat, és una modificació del projecte, per tant s'ha de
tramitar amb una addenada.
La Sra. Goñalons demana què passarà amb les actuals pedres.
El batle diu que si hi ha una rebaixa amb l’obra, s'intentarà recuperarles.
El Sr. Verdú diu que posar els "bordillos" bé és molt car, que ells ho han
mirat. Diu que són uniformes i que per fer-los rectes és molt complicat i
car, que una altra cosa seria fer una mural amb algunes peces, o algo
similar.
El batle intervé novament pe dir que ell és partidari de recuperar-ho, que
és un tema que no es descarta, però que dependrà de la baixada amb el preu
de contracta.
Els membres de la comissió, acorden per tres (3) vots a favor; un (1) del
batle i dos (2) del grup popular i tres (3) abstencions del grup
socialista, proposar al plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.
Aprovar
l’addenda
al
projecte
constructiu
millora
de
les
infraestructures hídriques dels carrers Nou, Carritxeret, Mirada del Toro,
Sant Jaume, Bernat Alzina i Sant Llorenç del municipi des Migjorn Gran"
redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports, Joan j. Morro Martí, de
data octubre de 2017, i condicionat a les condicions imposades per la
Resolució núm. 2017/178 del Conseller executiu del Departament de Mobilitat
del Consell Insular de Menorca i les imposades per la Direcció General de
Salut Pública i Participació en data 1 de febrer de 2018, amb un pressupost
d'execució per contracte per la quantitat de 459.163,25€ (inclòs 21%
d'IVA).
2. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150-61001 del
pressupost de l'exercici 2018.
3. Les obres seran adjudicades d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
4. La direcció d'obra anirà
públiques, Manel de Febrer.

a

càrrec

de

l'enginyer

tècnic

d'obres

5. Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
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Obert el debat, el Sr. Batle explica que el projecte inicial posava que les
voreres havien de ser de formigó estampat i es va decidir que finalment
fossin d’adoquins, per la qual cosa s’ha fet aquesta addenda al projecte.
El Sr. Batle comenta que el següent els canvis en el
mateixos però en el tram que afecta al carrer Major.

projecte són els

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 i
Sr. Camps i quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sr.
Riudavets i Sra. Goñalons.
VUITÈ.- ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOUS PLUVIALS AL
C/ MAJOR -TRAM NORD- I MILLORA DEL DRENATGE DE LA ROTONDA DE L'AV. DE LA
MAR DES MIGJORN GRAN (IFS).: APROVACIÓ
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que es tracta de la mateixa modificació de projecte en el
tram nord del Carrer Major.
Els membres de la comissió, acorden per tres (3) vots a favor; un (1) del
batle i dos (2) del grup popular i tres (3) abstencions del grup
socialista, proposar al plenari municipal l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar
l’addenda al projecte constructiu de nous pluvials al c/
Major- tram nord- i millora del drenatge de la rotonda de l'avinguda de la
Mar des Migjorn Gran, redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports,
Joan j. Morro Martí, de data gener de 2018, condicionat a les condicions
imposades per la
Resolució núm. 2018/35, de data 5 de març de 2018 del
Conseller Executiu del Departament de Mobilitat del Consell Insular de
Menorca i les imposades per la Direcció General de Sanitat Pública i
Participació en data 28.2.2018, amb un pressupost d'execució per contracte
per la quantitat de 588.040,00€ (inclòs 21% d'IVA).
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150-61000
del pressupost de l'exercici 2018.
TERCER.- Les obres seran adjudicades d'acord amb allò previst a la Llei
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
QUART.- La direcció d'obra anirà a càrrec de l'enginyer tècnic d'obres
públiques, Manel de Febrer.
CINQUÈ.- Notificar l'esmentat acord al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap 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 i Sr. Camps
i quatre (4) abstencions de la Sra. Sànchez, Sr. Conesa, Sr. Riudavets i
Sra. Goñalons.
NOVÈ.- RATIFICACIÓ DE LA PETICIÓ CONJUNTA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
DE L'AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN A LA COMISSIÓ D'IMPULS DE TURISME
SOSTENIBLE PER TAL QUE ES DUGUIN A TERME LES ACTUACIONS NECESSÀRIES QUE
FINANÇARAN AQUEST AJUNTAMENT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS DEL TRAM SUD DEL CARRER MAJOR" AMB EL FONS PER AFAVORIR EL
TURISME SOSTENIBLE 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que els ajuntaments mitjançant el Consell Insular de
Menorca van sol·licitar un projecte cada municipi, amb els diners de
l’Ecotaxa. El Consell va demanar els ajuts conjunts per tant ara s’ha de
ratificar aquesta petició conjunta, signar el document per tal de poder
obtenir els diners i així poder aprovar el projecte. Es tracta de la
peatonalització d’un tram del carrer major i informa que arran que s’hauran
de canviar les tuberies d’aigua, i per avançar, ja s’ha sol·licitat a la
conselleria de salut el pertinent informe. Manifesta la importància
d’aquesta projecte que duien al programa electoral quan ell formava part
del grup socialista amb un pressupost de mig milió d’euros.
Els membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al plenari
municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar la petició conjunta del Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament des Migjorn Gran a la Comissió d'Impuls Sostenible per tal que
es duguin a terme les actuacions necessàries per finançar a aquest
Ajuntament l'execució del projecte " Millora de les instal·lacions del tram
sud del carrer Major, amb el Fons per afavorir el turisme sostenible 2017.
SEGON.- Notificar l’acord anterior al Consell Insular de Menorca.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- MODIFICACIÓ PRESUPOSTÀRIA NÚM. 9/2018, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“El batle explica que la màquina d’aire condicionat de les oficines
municipals es va espatllar i que no s’havia previst al pressupost per altra
banda el pressupost contempla la reposició d’una bomba d’aigua pels pous
que en principi no es necessitarà perque les bombes funcionen correctament.
El Sr. Verdú demana si aquestes bombes eren de reserva i el batle li diu
que si.
La Sra. Sánchez demana si és degut a les quantitats de les modificacions de
crèdit que algunes passen per comissió i d’altres per decret d’alcaldia,
com les modificacions que ha comentat el batle anteriorment i el batle li
diu que suposa que si.
Vist l’expedient que es tramita per la modificació núm. 9/2018 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018 en la modalitat de transferència de
crèdit entre partides de diferent àrea de despesa.
Vist l’informe de la secretària-interventora interina i el certificat emès
per aquesta.
Atès que l’aprovació de l’expedient de transferència de crèdit proposat és
competència del Ple, segons estableix la legislació vigent en la matèria i
la base 15ª de les Bases d’Execució del vigent Pressupost de 2018.
Els membres de la comissió, acorden per tres (3) vots a favor; un (1) del
batle i dos (2) del grup popular i tres (3) abstencions del grup
socialista, proposar al plenari municipal l’adopció dels següents acords:
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1. Aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 9/2018, en la
modalitat de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de
despesa, amb el detall següent:
BAIXA DESPESES
Aplicació
63300-161
TOTAL

Concepte

Cons actual Disminució

Reposició Bomba d’Aigua

ALTA DESPESES
Aplicació

Concepte

5.000,00€
5.000,00€

5.000,00€
5.000,00€

Cons actual Augment

62300-920 Aire Acondicionat Serveis
Generals
TOTAL

Cons
definit
0,00€
0,00€

0,00€

5.000,00€

Cons
definit
5.000,00€

0,00€

5.000,00€

5.000,00€

2. Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al BOIB i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentat expedient de modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Sense cap intervenció, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
ONZÈ.- FIXACIÓ DE DIES DE FESTES PATRONALS 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
“En relació a la determinació dels dies de les Festes Patronals de 2018, i
vista la proposta feta pe batle, la comissió, per unanimitat, proposa al
plenari municipal, l’adopció dels següents acords:
ÚNIC.- ASSENYALAR els dies 28, 29 i 30 de juliol de 2018 per celebrar les
Festes Patronals de Sant Cristòfol de Ses Corregudes d’enguany.”
Obert el debat, el Sr. Batle comenta que els protocols assenyalen que les
festes seran el cinquè cap de setmana i enguany hi ha cinc caps de setmana
el juliol per la qual cosa correspon els dies que s’han dit.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se
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DOTZÈ.- COMPOSICIÓ JUNTA DE CAIXERS I CAVALLERS 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
La Sra. Goñalons s’interessa en saber com s’escolleix el caixer fadrí/la
caixera fadrina. El batle diu que li correspon al balte, per protocols,
escollir el fabioler/la fabiolera (en aquest cas només hi havia una
persona) i el caixer casat/caixera casada i que per la tria del fadrí/la
fadrina ve establert per protocols; d’entre les persones fadrines, la de
més edat, que no ho hagi estat mai i que dugui més de dos anys participant
en la qualcada.
El batle comenta que hi haurà un total de 36 caixers i cavallers /caixeres
i cavalleres amb un total de 34 cavalls ja que dues parelles de cavallers
sortiran un dia per hom; en Francisco Martí sortirà el dissabte mentre que

na Núria Pons ho farà el diumenge i en Josep Camps sortirà el dissabte i na
Núria Janer el diumenge.
El Sr. Verdú diu que s’hauria de pujar la quota que donem pel ferratge, ja
que els ferrers han pujat els preus.
El Batle afirma que realment aquests 90 € que es donen i que es posa que és
per ferrar els cavalls no arriben en lloc, però que tampoc és una demanda
que li hagin fet, el Sr. Verdú diu que a ell si que li han dit.
A proposta del batle, la comissió per unanimitat acorda proposar al Plenari
Municipal l’adopció dels següents acords:
1.NOMENAR pel càrrec de caixers/caixeres i admetre com
cavalleres les persones que a continuació es detallaran :

a

cavallers

i

JUNTA DE CAIXERS
Caixer Batle:

Pere

Moll Triay

Caixer Capellà:

Llorenç Sales Barber

Caixera Fadrina:

Ester Bagur Bosch

Caixera Casada:

Margarita Camps Pons

Fabiolera

Adriana Moll Sales
CAVALLERS/CAVALLERES

Nuria Janer Gomila (sortirà el diumenge)
Miquel Pons Pons
Pilar Martí Riudavets
Nuria Pons Capó (sortirà el diumenge)
Àngela Barber Serra
Bartomeu Bagur Pons
Joana Maria Camps Pons
Maxi Borrás Chups
Miquel Sales Florit
Irene Camps Pons
Maria Alles Sales
Carles Moll Borrás
Irene Camps Pons
Martí Mercadal Febrer
Pau Martí Sales
Josep Camps Pons

(sortirà 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
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José Antonio Barrera Bosch
Joan Bosco Moll Gomila
Miquel Pons Coll
Nancy Tew
Pere Barber Pelegrí
Joan Marqués Pelegrí
Antoni Mesquida Pons
2. 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 comenta que enguany hi ha una cavallera nova
que és la Nuria Pons Capó que sortira per primera vegada el diumenge i en
Paco Marti sortirà el dissabte, i vol donar coratge a aquesta nova
cavallera.
La Sra. Goñalons demana com es fa el repartiment entre els regidors alhora
de donar les canyes, i comenta que a ella personalment li agradaria donar
les canyes a determinats caixers o caixeres.
El Sr. Batle comenta que normalment els regidors ho acorden entre ells.
El Sr. Batle explica que els cinc membres de la Junta de Caixers si que ve
assignat per protocolos a qui correspon donar les canyes, i creu recordar
que el 1er tinent de Batle ha de doanr a la fabiolera, al Caixer Batle i a
la Caixera Casada i el regidor de festes li dona a la capellana i comenta
que ja que l’any passat van ajudar en l’organitació de les festes i desprès
de que ho xerri amb el partit popular creu que podria ser ells qui
donession aquesta canya.
El Sr. Batle conclou que per a ell qui dona les canyes a la resta de
caixers ho poden decidir directament els regidors, i diu que hi ha 34
membres a la qualcada però hi ha 5 caixers que estan assignats per
protocols.
El Sr. Riudavets diu que hi falta el caixer fadrí.
El Sr. Batle respon que creu que li correspon al regidor de festes, però
ara parla de cap, i és comprmet a mirar-ho als protocols.
El Sr. Verdú respon que ho poden fer igual que l’any passat i comenta que
el partit popular està molt content que l’equip de govern aporsti per la
fabiolera que ho fa molt bé i és des Migjorn.
El Sr. Verdú comenta que amb el repartiment de canyes mai hi ha hagut
problemes i és sol respectar si algun regidor té algun familiar pugui ser
aquest el que li faci entrega de la canya. El Sr. Verdú conclou que cadascu
podria posar en un paper els caixers que els hi faria ganes donar la canya
i desprès en poden parlar.
La Sra. Sànchez diu que ho poden decidir al pròxim ple.
El Sr. Verdú comenta que al pròxim ple ho duguin aputat i ho acaben de
decidir.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

proposta

d’acord

i

TRETZÈ.- PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2018
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent de Serveis a la
Persona de data 21.6.2018, que es transcriu a continuació:
La Sra. Sánchez diu que quan van venir a veure la documentació a la carpeta
d’aquest punt no hi havia res.
El batle explica que per una banda hi ha el programa que comença amb els
actes de la festivitat de Sant Cristòfol des Sant amb i fins dia 22 de
juliol, programa on s’inclouen actes culturals, dimarts as migjorn i demés
i per altra banda el programa de festes que va del 23 de juliol fins a
mitjans setembre.
Informa que es celebrarà el tercer sopar de carrer que es farà dimecres de
la setmana de festes, dijous la festa infantil de s’escoleta Xibit i el
partit de futbol que es sol disputar també el dijous es farà el divendres,
degut a
que l’equip convidat li anava millor, es tracta del Futbol Club
Juanenc; un club català on un migjorner forma part de la plantilla de
jugadors.
Continua diguent que el pregoner d’enguany serà en Francesc Mauri, conegut
presentador de El temps de TV3 i estiuejant al poble i que a la revetlla de
divendres actuaran Huracan i The Walkkband.
Els actes de dissabte són els de sempre i que venen establerts per
protocols, en quant al replec i demés i la revetlla l’amenitzarà The Walk
Band i Ritmo Menorca.
En quant al diumenge, comenta que l’actuació que es feia abans de la
revetlla a Sa Plaça s'ha eliminat, per tant només actuarà Huracan.
El dilluns i arran del canvi produït l'any passat per tal que el Jaleo
d’Ases no comencàs tan tard, ja s’ha inclòs aquest canvi amb l’hora de
sortida de la Banda, per tant; a les 17.00 h la Banda de Cornetes i tambors
fa la cercavila per posteriorment realitzar els jocs infantils a Sa Plaça
acabant amb la traca, acte seguit la Banda de Música comença el
passacarrers acabant fent el jaleo a les 20.00 h. La revetlla de dilluns
serà a càrrec de Sarau i Pele Punk Autor.
El programa contempla també el Festival de Música antiga que aquest any es
farà a principis d’agost, dos dies al Saló Verd i tres a l’Església.
Inclou també la programació del Dimarts as Migjorn, els divendres de mercat
a Sant Tomàs, la Gran Migjornale que es celebrarà els dies 11 i 12 d'agost,
una
actuació
de
gospel
dia
15,
la
presentació
del
projecte
intergeneracional dia 16 així com altres actes. La festa de s’espuma es
farà dia 6 de setembre a la zona esportiva i l’actuació del Club Hipic Sa
Creueta dia 14 a Sant Tomàs.
Continua diguent que es tracta d’un programa participatiu on es dona cabuda
tant als grups polítics com les associacions del poble. La portada i
contraportada és escollida amb les fotos presentades pel concurs organitzat
per aquesta finalitat.
Intervé el Sr. Verdú diguent que els regidors, s’haurien d'esmirar (matisa
que ell també)en ser als llocs puntualment, que els components de la
Qualcada no els hagin d’esperar per partir. La Sra. Sánchez diu que l’any
passat va anar molt bé i el Sr. Verdú diu que hi va haver queixes, comenta
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que troba que ell va arribar un poc tard. La Sra. Sánchez diu que ella no
recorda que l’any passat hi hagués res, que va ser l’anterior i diu que es
tracta d’anar-hi un poc més prest per assegurar, diu que ella i el regidor
Conesa l’any passat van arribar abans i van esperar. El Sr. Conesa també
diu que l’any passat no va passar res sobre açò, que en tot cas devia
passar alguna altre cosa que ells desconeixen.
El batle diu que quan els caixers arriben han de partir tot d’una i si els
regidors arriben més prest i han d'esperar, s'espera.
Obert el debat, el Sr. Batle explica que estan davant un esborrany del
programa de feste, i diu que explicarà les coses més destacables d’aquest.
El Sr. Batle comenta que com cada any s’ha donat cabuda a totes les
associacions, clubs, partits politics per tal de fer una felicitació de
festes a incloure en el programa de festes. I així mateix, comenta que s’ha
donat cabuda a les empreses des Migjorn.
El Sr. Batle explica que com fa uns anys, es farà un concurs de fotografia
per la portada i contraportada que seran elegides per un forograf
professional, un representant dels amics de l’art i per ell mateix.
El Sr. Batle comenta que es manté el sopar de veïns pel dimecres.
El Sr. Batle diu que s’ha fet un canvi en el dia del partit del fútbol, ja
que ve un equip de fora on hi juga n’Adan i aquests varen demanar si podria
ser divendres en lloc de dijous, ja que aquests venen el divendrs de matí a
passar les festes.
El Sr. Batle comenta que enguany el pregoner serà en Francesc Mauri, per la
vinculació que té amb Migjorn ja que fa molts d’anys que estiueja a Migjorn
i fa uns anys que es va comprar una casa al municipi.
El Sr. Batle diu que desprès tindran lloc les corresponents revetlles.
El Sr. Batle comenta que els actes del dissabte són els mateixos de cada
any i els únics canvis es donen en els domicilis d’on surten els membres de
la Junta de Caixers. I segueix dient que la Caixera fadrina n’Ester surtirà
del seu domicili, la Caixera Casada va demanar poder sortir de ca els seus
pares, i conclou que ell també tornarà a sortir de casa del seu pare i
mare.
El Sr. Batle explica que el diumenge és igual que l’any passat.
El Sr. Batle diu que el dilluns ha volgut reflexar el que varen acordar
l’any passat entre l’Ajuntament, la Banda i els qui organitzen el jaleo
d’ases, i comenta que l’any passat el jaleo d’ases va ser més prest i va
anar bé així, per la qual cosa es reculla aquest canvi..
El Sr. Batle comenta que hi ha un programa potent amb l’organització del
VIII Festival de Mùsica Antiga que durarà 5 dies i serà a principis
d’agost.
El Sr. Batle diu que el programa inclou la programació dels mercats de
“Dimarts Es Migjorn” organitzats per l’ACEM.
El Sr. Batle comenta que enguany toca la Migjornale i aquesta s’organitzarà
els dies 11 i 12 d’agost, i comenta que dimecres acabaran de concretar qui
serà el pregoner de la Migjornale amb els Amics de l’Art.

El Sr. Batle diu que es farà la projecció del projecte intergeneracional el
dia 16.8.2018.
El Sr. Batle conclou que això seria a mode de resum
programa de festes que pot sofrir petites modificacions.
Sense cap més intervenció,
s’aprova per unanimitat.

se

sotmet

a

votació

la

l’esborrany

proposta

del

d’acord

i

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.58 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.
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