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
5 d’abril
’abril de 2019
21:00
0 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament
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La Presidenta dona la benvinguda als assistents i en primer excusa als
membres de la Junta que per diversos motius no poden assistir.
assistir
1. Bòxers
los posar a n’és clot de Santa
El Consell ens deixa 48 bòxers per poder-los
Anna; el cavaller que en vulgui es té que comprometre a instal·lar-lo i
desinstal·lar-lo i l’Ajuntament es farà càrrec de la vigilància nocturna.
I té que haver un mínim de persones per poder-ho
poder ho dur a terme, es
demana qui vol bòxer i només son dos cavallers els interessats.
2. Corregudes
La instancia aquest any posarà
posarà ben diferenciades les tres tandes i el que
vagi al darrer toc també te que anar a ses corregudes encara que no
corri. Hi té que haver un mínim de 30 cavallers a ses corregudes
3. Aigua-ros
ros a la Parròquia
La Junta proposa que siguin els més joves els que reparteixin s’aiguas’aigua
ros a la Parròquia. Aquest tema serà votat a la propera Junta de Caixers
i Cavallers.
4. Darrer toc de flabiol
En el darrer toc de flabiol a la plaça, el màxim de cavallers serà de 30
cavallers.
5. Incidències
Les incidències de inscripcions, baixes i qualsevol altre qüestió anirà a e
Junta de Caixers a decidir per a la resolució.
6. Recorregut
No es posarà el recorregut al programa de festes, per poder complir
l’horari i no el recorregut si escau. Així i tot es procurarà anar per tots el
carrers de la població.
població
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7. Punts d’aigua
Es disposarà de punts d’aigua cada dos carrers de la població.
Es traurà d’un registre del carrer i es posaran boies perquè es vagin
omplint.
8. Al sortir de la Parròquia
Parrò
de Completes, el fabioler donarà la volta per a
donar més temps per a la col·locació.
9. Les inscripcions a partir d’enguany es realitzarà a la oficina del SAC o
també el podreu fer des de carpeta ciutadana.
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10. Ens informen que l’Ajuntament tindria que tenir un numero Rega per a
poder tenir els cavalls en circulació per la població.
11. Es sol·licita el només sortir una tanda el diumenge de festes. La Junta
de Caixers estudiarà la qüestió.
12. El convidats varen fer retardar la colcada per les aturades que feien.
13. Es sol·licita fer la reunió d’abans de festes amb tothom i fer el repàs de
protocols i no fer dues reunions.
14. Les convidades a altres pobles son: 8 a Sant Lluís, 1 a Maó i 1 a
Fornells.
I, sense més assumptes
sumptes 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
12/04/2019 14:07:37
Signatura electrònica
Es Castell

Begoña Mercadal Jiménez
15/04/2019 13:06:42
signatura electrònica
Es Castell

