AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ACTA DE LA JUNTA DE CAIXERS

Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

extraordinària
23 de gener de 2017
20:30 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Lectura de l’acta anterior
2. Queixa de les actuacions fora poble
3. Preparació de festes
4. Torn Obert de paraula
El Batlle i la Presidenta de la Junta donen la benvinguda als assistents i
agraeixen la participació als antics membres de la Junta i al nous.
1. Lectura de la darrera acta
El caixer batlle dona lectura a la darrera acta de caixers
2. Queixa d’actuacions fora poble
Es dona lectura a la carta rebuda de la Presidenta de la Junta de Caixers de
Maó, Sra. Conxa Juanola Pons.
Els presents queden sorpresos de que surti el nom d’en Javier Mereciano, ja
que tots afirmen que ell no va participar en cap moment en els fets als quals es
refereix l’escrit; essent ells testimonis presencials, afirmen que si tenen que
donar constància del que va succeir ho faran.
Es decideix que la Presidenta de la Junta i el Caixer Batlle convoquin en Javier
Mereciano per conéixer la seva versió.
3. Preparació de festes
3.1 Es comenta que es tindria que fer un reglament intern que reuneixi tots
aquells aspectes que necessàriament s’han de complir i no venen recollits als
protocols, inclòs fer un extracte d’alguns ja recollits als protocols, com pot esser
la indumentària, definir els càrrecs, etc.
3.2 Recordar que s’ha de demanar que no es posi l’aigua devora o damunt un
pas per a vianants, (Exemple final des carrer Gran).
3.3. Apagar el altaveus desprès del darrer toc de flabiol i abans de
l’aplaudiment de la gent.
3.4. Pensar en posar acompanyant al manador de l’ase.
4. Torn

Obert de paraula
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Es creu convenient que a partir de la pròxima reunió els assistents només
siguin els membres de la Junta entrant.
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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