AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA JUNTA DE CAIXERS
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

extraordinària
20 de juny de 2016
20:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Sol·licituds de caixers no empadronats
2. Capacitat de la plaça al darrer toc de flabiol
3. Sol·licitud de Bartolome de la Puerta
4. Acceptació o denegació dels contractes de Cessió
5. Reunió informativa sobre els protocols
6. Torn Obert de paraula
El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
1. Sol·licituds de caixers no empadronats
S’estudien les tres sol·licituds de caixeres no empadronades as Castell.
Són acceptades les sol·licituds d’Aina Arnau Fuxá i d’Anna Cunyat i Llorens,
desprès de veure que tenen forts vincles amb la població, prèvia renuncia a
sortir com a caixeres a la població on estan empadronades.
Es denegada la sol·licitud de Laura Muñoz Bordoy per manca de
documentació.
2. Capacitat de la plaça al darrer toc de flabiol
Com hi ha 41 caixers inscrits per entrar a la plaça al darrer toc de flabiol, per
seguretat es creu convenient que el màxim de cavalls a la plaça sigui d’uns 30.
La Junta decideix que no entrin a la plaça tant els cavallers que surten per
primera vegada com tots aquells que portin un poltre.
3. Sol·licitud de Bartolome de la Puerta
El cavaller Bartolome de la Puerta va sol·licitar el poder sortir de la formació i
estar atent al seu fill dins la plaça per si fos necessari ajudar-lo.
La Junta no veu cap inconvenient en poder-ho fer
4. Acceptació o denegació dels contractes de Cessió
La Junta no creu convenient el donar per bo un contracte de cessió per a poder
sortir a altres pobles com si fos propietari.
Per poder sortir a altres pobles es te que tenir cavall en propietat tal com esta
estipulat.
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5. Reunió informativa sobre els protocols
La reunió informativa per als nous cavallers la donarà la Junta i es obligatori per
a tots els nous cavallers. Es celebrarà el dia 22 de juliol a les 20 hores a la sala
de Plens de l’Ajuntament.
6. Torn Obert de paraula
La Junta es reunirà el proper dimarts dia 28 a les 21 hores per fer el recorregut
i el replec
Es demana si algú sap qui pot ocupar-se de l’ase durant tota la festa.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
vist i plau
La Presidenta

La secretaria

Margarita Saura Bennàsar

Begoña Mercadal Jiménez.
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