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

Ordre del Dia:
1. Caixer pagès
2. Fabioler
3. Torn obert paraula
La Presidenta dona la benvinguda I dona pas al principal tema a tractar..
1. Caixer Pagès
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.
Enguany només tenim un fabioler, en Vladis.
El proper dia 31 de maig acaba el plaç per a lliurar les inscripcions
per a sortir a la Festa, es demanarà qui correrà a les corregudes per
fer la comanda de les culleretes. (només tindran cullereta de les
corregudes, els que corrin)
Es sol·licita als assistents si ells saben d’algun pagès, que vulgui
sortir a les festes que facilitin es nom i telèfon p a cultura, per a fer
un sorteig entre tots els presentats.
2. Torn obert de paraula
El caixer batlle, Florencio Conde, comenta que en acabar les festes
l’Ajuntament convidarà als caixers des Castell a un sopar.
En J. Mereciano demana si en el temps que tenen actes a peu, pot
portar el cavall a sa cotxeria, s’obri un debat i es decideix tractar-lo a sa
junta petita.
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En Dani comenta que si es possible no hi hagi basses a l’arena
Es sol·licita si es mantindrà sa convidada a Maó; la Presidenta respon que
es tractarà a la Junta petita però que noltrus no tenim problema el problema
el tenen a Maó amb el número de cavallers
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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:30/05/2018 11:31:34
Signatura electrònica
Es Castell

Begoña Mercadal Jiménez
Fecha:01/06/2018 13:55:47
signatura electrònica
Es Castell

