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
4 de maig de 2018
21:00 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Preparació de la Festa
2. Escrits i comunicats
3. Torn obert paraula
La Presidenta dona la benvinguda I dona pas Als diferents temes a tractar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1. Preparació de la Festa
Baixa del caixer pagès
Fabioler
Inscripcions
Veterinari i ferrer
Aparcament de remolcs
Darrer toc de fabiol
Replec de dones
25 aniversari Capellana

a. En Cristian, ha deixat de realitzar la feina de pagès i per tan no
pot sortir en aquest càrrec.
Ens hem posat en contacte amb el caixer pagès suplent, en Tobal i ens
ha comentat que si no trobem cap pagès sortirà ell, però que enguany
ho te molt malament.
b. Enguany només tenim un fabioler, en Vladis.
c. El proper dia 14 s’obri el plaç d’inscripció fins dia 31 de maig. Al entregar
les inscripcions es demanarà qui correrà a les corregudes per fer la
comanda de les culleretes. (només tindran cullereta de les corregudes,
els que corrin)
d. El veterinari i el ferrer es procedirà a contractar els mateixos de l’any
passat.
e. S’obri un debat envers on habilitar un pàrking per a remolcs, i es resol
que sigui al clot de Santa
San Anna, com l’any passat.
f. Els cavallers nous i els que portin poltre no entraran a sa plaça i si fossin
més hi hauria sorteig tal com vàrem quedar.
En Tolo comenta que ell treu poltre no podrà entrar a la plaça.
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porti
orti poltre o no la Junta
J
té que entrar a la plaça.
g. Es comenta que s’està organitzant un replec a Cala Corb, i en fer-se
fer
a
un espai públic ja no es un replec es un petit Jaleo.
Hi ha opinions oposades, però com es una cosa que pertany a
l’Ajuntament,, ells no tenen res a dir.
h. La capellana serà en Joan Miquel Sastre que fa el bienni i ja que l’any
passat va fer els 25 aniversari,, enguany volien lliurar una placa.
En Tolo comenta que a tots els que compleixen els 25 anys se li entrega
el pin de plata de l’Ajuntament.
2. Escrits i comunicats
No hi ha cap intervenció en aquest punt
3. Torn obert de paraula
A principi de juny tornarem a fer reunió i entre d’altres temes es realitzarà els
diferents recorreguts.
En Jose comenta que les corregudes son un perill i la presidenta esta d’acord
amb ell.
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
Mercadal Jiménez, a Es Castell en la data de la signatura
electrònica que consta sota d’aquest document

Margarita Saura
Fecha:04/06/2018 9:30:48
Signatura electrònica
Es Castell

Begoña Mercadal Jiménez
Fecha:05/06/2018 13:01:50
signatura electrònica
Es Castell

