AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

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

extraordinària
25 de juny de 2015
20:00 hores
Sala de Juntes de l’Ajuntament

El Batlle dona la benvinguda als assistents i presenta a la nova regidora de
cultura i presidenta de la Junta de Caixers, Sra. Begoña Mercadal Jiménez.
La Presidenta dona la benvinguda als assistents. I inicia la junta informant que
hi ha 41 inscrits de la població, del qual dos s’han donat de baixa avui mateix
però ambdós feien tanda i al final es queda amb 40 cavallers.
A les inscripcions ens hem trobat amb dues incidències:
1. En Javier Mereciano no ha demostrat fins ara el tenir cavall propi i si no ho
demostres a la reunió d’avui mateix no podria participar en el sorteig per
sortir a altres pobles.
2. Miquel Rotger no ha aportat per escrit els fort vincles existents amb la
població, ja que no fa un any que esta empadronat as Castell.
La Junta decideix rallar amb ambdós abans d’entrar a la junta de caixers i
cavallers per poder tenir-ho en compte.
A la Junta de caixers i cavallers es procedirà al sorteig sempre tenint en compte
que encara no hem rebut les convidades dels altres pobles i aquestes podrien
variar, les úniques que ja tenim son ses de sant Lluís.
Es comentarà que es reunirem per sopar desprès de la Junta del proper dia 17
de juliol al restaurant España i hi ha fins dia 12 de juliol per apuntar-se.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, de la qual,
com a secretaria, estenc aquesta acta.
vist i plau
La Presidenta

La secretaria

Margarita Saura Bennàsar

Begoña Mercadal Jiménez
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