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
3 de novembre de 2017
21:45 hores
Sala de Plens de l’Ajuntament

Ordre del Dia:
1. Revisió de Festes
2. Torn obert paraula
La presidenta dona la benvinguda
benv
als assistents i presenta al caixer batlle per a
l’any 2018, el regidor Sr. Florencio Conde
El Sr. Conde dona la benvinguda als assistents i comenta que la festa va
millorant any rere any i la seva idea es continuar amb aquesta línia.
1. Revisió de Festes
1.1 Es comenta que a la pujada i la davallada l’ordre
l
dels
ls cavallers es diferent.
1.2 La sortida de la Missa té que esser ordenada i tots han de sortir per la
mateixa porta.
1.3 Es comenta la possibilitat que hi hagi un caixer fadrí per any i no per bienni.
bienni
1.4 Es demana per l’assegurança dels cavalls i la presidenta comenta que cada
any es contracte una asseguradora segons les condicions ofertades.
ofertades
1.5 Per aparcar elss remolcs varen anar al Clot de Santa Anna i varen quedar
encaixonats.
1.6 En Selmo va demanar disculpes per el contratemps ocorregut.
1.7 Na Pili comenta que el cavaller que lloga el cavall solament
solament pensa a estar
presentable, mentre el que el cavaller que té cavall propi s'ha passat hores
arreglant el cavall i realment açò li molesta.
molesta
1.8 A les convidades de Sant Lluís
Lluís les darreres baixes foren justificades.
1.9 Degut a la manca de gent a la parròquia
parròquia només podran apuntar-se
apuntar
per
repartir aigua-ros
ros els cavallers presents a la reunió del sorteig.
1.10 El pasacarrers de dissabte no va esser fluid, es varen tenir
te
que aturar
quatre vegades pels
els grans buits que es deixaven i a causa d’ açò hi hagué
cavallers que no van poder donar de beure als cavalls
1.11 En Javier Mereciano comenta que mai el recullen davant la seva casa
que sempre es te que incorporar al cap de cantó
1.12 El dissabte es creu
eu que el fabioler es va despistar i hi va haver cavallers
esperant damunt es cavall per més de dues hores
1.13 Al moment dell dispar dels
de focs d’inici de festes varen esser moltíssims
moltíssim i
açò pot esser un perill, ja que els cavalls poden reaccionar malament.
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1.14 En Xavi González, comenta que no varen fer segona volta per anar a
cercar-lo. La junta li respon que quan van passar no hi era i només feren
una volta.
1.15 Es comenta de que els cavallers
cavaller puguin sortir només una tanda, també
es planteja estudiar els casos puntuals
puntual que sorgeixen.
1.16 Que a la fulla d’inscripció
inscripció constin les
les tres tandes per apuntar-se
apuntar
1.17 Na Pili considera que sortir convidat com a cavaller des Castell es una
satisfacció en veure el fets dels altres pobles
1.18 En Jose Benejam comenta que hi ha que procurar en la
la mesura de lo
possible de sortir a la plaça junts els cavallers des poble.
1.19 Es comenta que na Marina no es col·loca on li pertoca.
1.20 Es proposa de fer un sopar
1.21 I es demana d’organitzar més festes amb cavalls.
I, sense més assumptes a tractar, la presidenta
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
d’aq
document

"SAURA BENNASAR, MARGARITA
(AUTENTICACIÓN)

"MERCADAL JIMENEZ, BEGOÑA
(AUTENTICACIÓN)

Motiu Signatura electrònica
Localitat
FECHA:07/12/2017 11:15:04

motiu signatura electrònica
localitat Es Castell
FECHA:07/12/2017 12:24:21

Ajuntament des Castell

_______________________________________________________________________________
Información
de documento electrónico
Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e
Identificador documento:ES-07064-2017-16D75D91-F028-4436-9B2A-9D1C6FB29CE2
Órgano:Ajuntament des Castell
Fecha y hora:07/12/2017 11:15:04
Identificador :ES-07064-2017-16D75D91-F028-4436-9B2A-9D1C6FB29CE2

Identificador (Pdf417):ES-07064-2017-16D75D91-F028-4436-9B2A-9D1C6FB29CE2

Código QR:ES-07064-2017-16D75D91-F028-4436-9B2A-9D1C6FB29CE2

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/escastell/validardoc.aspx
"SAURA BENNASAR, MARGARITA
(AUTENTICACIÓN)

"MERCADAL JIMENEZ, BEGOÑA
(AUTENTICACIÓN)

Motiu Signatura electrònica
Localitat
FECHA:07/12/2017 11:15:04

motiu signatura electrònica
localitat Es Castell
FECHA:07/12/2017 12:24:21

