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

extraordinària
5 desetembre
setembre de 2018
21:00
0 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament
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Ordre del Dia:
1. Revisió de festes
2. Torn obert paraula
La Presidenta dona la benvinguda I dona pas als diferents temes a tractar:
tractar
Que el pasacarrers dels cavalls sortís al programa de festes va esser
un handicap, perquè es va tenir que deixar carrers sense fer perque
el replec va esser molt llarg i hem recollit bastantes critiques.
1.2 Hi ha manca de punts d’aigua
d’a
pels cavalls
1.3 En passar
sar per davant dels Bars Mos Art i Camacho resulta esser
perillós perquè els cavalls lleneguen, si hi hagués arena ja no existiria
aquest perill.
1.4 El volum de la música al Bar Camacho era molt alt es sol·licita si no es
pot baixa el volum.
1.5 Hi ha que aturar el comportament de una caixera envers el tracte amb
els més joves de la quolcada, per la seva conducta, a més de no
informar que tota decisió en la resolució del problemes pertany a la
Junta; I, també hi ha que dir que va haber
haber una falta de respete amb una
altre caixera de la quolcada.
1.6 Un membre de la Junta demana disculpes per haver tingut una
discussió amb un altre cavaller.
1.1

2 No hi ha cap intervenció en aquet punt.
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.
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