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
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Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:

extraordinària
6 de juny de 2018
21:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Caixera nova amb forts vincles
2. Inscripcions varies
3. Caixer pagès
4. Convidades
5. Recorregut i Replec
6. Torn obert paraula
La Presidenta dona la benvinguda I dona pas alss diferents temes a tractar:
tractar
1. Es presenta i es llegeix la inscripció i documentació presentada per
Marta Martín Sintes justificant els forts vincles amb la població; i els
membres de la Junta
Jun decideixen que esta ben justificats i a més a més
adjunta la renuncia a sortir a Maó.
Maó
2. Una vegada s’han tancat la inscripcions per a sortir a la festa aquest any
ens hem trobat amb que hi ha una inscripció nova que ens diu que
nomes sortirà dia 25 pel matí.
La Junta comenta que els cavallers des Castell tenen l’obligació de sortir
els dos dies menys els que surtin per primer any o els que surti amb un
potro que mai hagi sortit a la festa; aquest darrers poden sortir un sol dia
sence, també es dona el cas que poden cercar qui surti per ells a les
corregudes.
3. Hem rebut quatre propostes per a sortir de caixer pagès i es procedeix al
sorteig i l’ordre del mateix es el següent:
1.
2.
3.
4.

Joan Pons
Pedro de Binicano
Joan Moll
Lluis Llorens

4. Es decideix convidar a altres pobles 1cavaller de Maó, 1 cavaller de
Fornells i intentarem mantenir les 8 convidades de Sant Lluís.
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5. El recorregut serà el mateix que l’any pasat i es realitza el replec de
la colcada de dia 24 i dia 25.
6. No hi ha cap intervenció en aquet punt.
punt
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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

Margarita Saura
Fecha:12/06/2018 12:48:56
Signatura electrònica
Es Castell

Begoña Mercadal Jiménez
Fecha:12/06/2018 13:57:50
signatura electrònica
Es Castell

