AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

C/ Plaça S’Esplanada, nº 5
07720 Es Castell (Balears)
C.I.F. P-0706400-I
Tlfno 971365193
Fax 971365412

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

extraordinària
2 de juny de 2017
21:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Incident festes de Sant Climent
2. Inscripcions
3. Incidències inscripcions
4. Torn obert de paraula
Disculpa la seva assistència en Vladislav P. Febrer.
El Batlle i la presidenta donen la benvinguda als assistents.
Joan Miquel Sastre fa constar que es tindrà que retirar en breu per coincidència
de reunions.
1. Incidència festes de Sant Climent
El Batlle dona la benvinguda als assistents i fa un recordatori dels motius pels
quals el cavaller J.E.S. ha estat convocat avui, tal com es va acordar a la
darrera Junta de Caixers.
Es dona la paraula al caixer convidat perquè exposi les al·legacions pertinents
envers els fets de les festes de Sant Climent 2016.
Una vegada escoltades les al·legacions, el Batlle agraeix la seva assistència a
aquesta convocatòria. La Junta una vegada retirat el caixer procedirà a
deliberar.
J.E.S., abans d’anar-se, demana si pot saber que posa la carta de la Junta de
Maó, la qual llegeix en veu alta el Sr. Batlle.
Una vegada llegida la carta i retirat el convidat es va obrir un debat en relació
als fets.
En Joan Miquel Sastre vol fer costar a l’acta que es tindrien que cercar
mesures alternatives per poder fer seny sense tenir que aplicar la sanció
consistent en prohibir sortir a les festes, encara que compren que s’han de
regular les sancions amb una normativa. Es retira de la Junta, Joan Miquel
Sastre.
El membres de la Junta, per unanimitat dels assistents, decideixen qualificar els
fets com de greus i per tant aplicar la normativa de privació de participar l’any
següent als fets a J.E.S.
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2. Inscripcions
Hi ha hagut 50 inscripcions comptant amb es dos flabiolers. S’entrega còpia del
llistat a la Junta per a poder fer el replec.
3. Incidències inscripcions
3.1.- Hi ha dues sol·licituds de cavallers empadronats a Maó
El primer ja ho va sol·licitar amb l’anterior Junta i va poder sortir el bienni
passat i en aquesta ocasió sol·licita que sigui un permís permanent .
La Junta decideix que sigui un permís permanent presentant X.G.P. la renuncià
a pertànyer a la Junta de Maó.
El segon cas és el d’una jove que l’any passat va poder sortir per forts vincles
amb la població i la Junta una vegada vista la documentació presentada
decideix que A.A.F. surti a les festes de Sant Jaume 2017.
3.2.- Hi ha una inscripció d’una tanda que ambdues persones diuen que
sortiran a les corregudes.
A la inscripció de les tandes es demana el dia que sortiran per poder fer
l’assegurança. El cavaller/ra que surt dia 24, no esta assegurat/da dia 25 i al
reves.
El caixers comenten que en altres anys es va dir que el que surt dia 24 pot
sortir a les corregudes el dia 25, sempre que el que participa a la colcada dia
25 no vulgui anar-hi.
Des de la oficina de Cultura es demana que si hi ha canvis en els cavallers/res
participants s’informi al menys 10 dies abans, per poder-ho notificar a
l’asseguradora.
4. Torn obert de paraula
Es proposa demanar fer més convidades a St. Lluís i que ells ens tornin les
mateixes a nosaltres.
Es proposa rallar amb l’amo de s’ase i, en tot cas, amb la manadora que l’any
passat va conduir l’ase de Maó per ajudar a en Jaume si fos necessari.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
Ho signa la secretaria, Margarita Saura Bennàsar, amb el vist i plau de la
Presidenta, Begoña Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document

"SAURA BENNASAR, MARGARITA
(AUTENTICACIÓN)

"MERCADAL JIMENEZ, BEGOÑA
(AUTENTICACIÓN)

Motiu Signatura electrònica
Localitat Es Castell
FECHA:05/06/2017 12:24:22

motiu signatura electrònica
localitat Es Castell
FECHA:06/06/2017 13:10:55

Ajuntament des Castell

_______________________________________________________________________________
Información
de documento electrónico
Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e
Identificador documento:ES-07064-2017-577E614F-240C-43F6-AF8B-B2B2862305D9
Órgano:Ajuntament des Castell
Fecha y hora:05/06/2017 12:24:22
Identificador :ES-07064-2017-577E614F-240C-43F6-AF8B-B2B2862305D9

Identificador (Pdf417):ES-07064-2017-577E614F-240C-43F6-AF8B-B2B2862305D9

Código QR:ES-07064-2017-577E614F-240C-43F6-AF8B-B2B2862305D9

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/escastell/validardoc.aspx
"SAURA BENNASAR, MARGARITA
(AUTENTICACIÓN)

"MERCADAL JIMENEZ, BEGOÑA
(AUTENTICACIÓN)

Motiu Signatura electrònica
Localitat Es Castell
FECHA:05/06/2017 12:24:22

motiu signatura electrònica
localitat Es Castell
FECHA:06/06/2017 13:10:55

