DECRET D’ALCALDIA

Exp.......
Num......
Data..….09/01/2019

 Atès el resultat de les votacions per a l’elecció de la nova Junta de Caixers per al
bienni 2019-2020;
 Atès que, en les citades votacions, no s’ha arribat al mínim de participació exigit per
la normativa vigent;
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 Atès que, segons determina l’article 9.2 dels Protocols de les festes patronals del
terme municipal de Maó (aprovats per l’Ajuntament de Maó el juliol de 2016),
aquesta Alcaldia té la potestat, després d’efectuar les consultes que consideri
oportunes i necessàries, d’acceptar, rebutjar o modificar el resultat electoral, i
nomenar –mitjançant decret d’Alcaldia– la nova Junta de Caixers;
DECRET el següent:
Primer. Proclamar com a propera Junta de Caixers la candidatura més votada a les
eleccions celebrades per al bienni 2019-2020, encapçalada pel senyor Ignacio Benítez.
La nova Junta tindrà la responsabilitat de l’organització i el bon govern dels actes de la
Colcada de les festes del terme municipal de Maó.
Segon. Agrair la participació a les persones que han exercit el dret a vot, així com a les
integrants de l’altra candidatura presentada, que ha fet l’esforç de confeccionar una
proposta de Junta i ha tingut un suport molt considerable, tot i no obtenir la majoria
necessària .
Tercer. Manifestar el desig que les festes de Maó, Llucmaçanes i Sant Climent siguin
espais d’alegria i concòrdia de tota la ciutadania.
Ho mana i signa l’alcaldessa de Maó, en la data de la signatura electrònica que
consta en aquest document, i que jo, com a secretària interina, certific.
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