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Acta de la reunió de junta del dia 24 de novembre de 2016

Assistents: Marina Jiménez (presidenta),  Noemí Rofes (Vicepresidenta),  Silvia 
Ruiz (secretària), Montse Borrell, Elisabet Casajuana, Núria Clavell, Marta Ferrer, 
Cristina Gustà, Anna Henestrosa, Efren Mamolejo, Maite Serracarbasa, Roger 
Sison, Núria Soldevila.

Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia:

1.Valoració Assemblea General.
Va assistir poca gent. El format on els membres de la junta participen explicant 
les comissions agrada.
 

2. Definir comissions.
Es distribueixen les noves incorporacions a les comissions:
Roger Sison anirà als consells, tant escolar com municipal.
Marta Ferrer a reutilització de llibres.
Núria Clavell a menjador i gegants.
Hélène a camins escolars.
Agnès Prats, juntament amb Noe Rofes a jocs florals.
Elisabet Casajuana a reciclatge de llibres.
Anna Henestrosa a taps solidaris i xerrades.
Iris Torruella a gegants.
Sandra Sánchez Sánchez a taps solidaris.

3. Loteria.
Ja està tota venuda, en total 7000€. Només falten retornar alguns talonaris.

4. Camins escolars.
Adjunto escrit que ens va passar la Hélène del que es va parlar a la reunió.

5. Curs formació ampas i higiene nasal.
Va haver una participació molt baixa, l’hora no va anar gens bé, es van fer a 
les 18,30h.
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6. Quinto de Nadal.
Es farà el dia 26 de desembre a les 18h, a l’escola. Es demanaran les cadires i  
taules a l’ajuntament. També es farà la recollida de paneres per les empreses i 
es demanarà la participació dels pares i mares de l’escola per augmentar les 
paneres. Per recollida s’estipulen els dies 2, 7 i 16 de desembre a la sortida de 
la tarda. Qui no pugui aquells dies que ho comenti a delegats.
Es passarà circular i es penjarà el cartell per anunciar-lo.
El 23 a la tarda es farà el muntatge de les paneres.
Es debat si fer servei de bar i al final es decideix que si. 

7. Precs i preguntes.
Des  de  tresoreria  s’informa  que  s’han  passat  els  rebuts  pel  banc  i  per 
transferències.
Es pregunta com es va decidir la quota i s’explica que es va deduir a partir de 
les despeses que hi havia.

Es decideix enviar les actes als delegats i a direcció.

Respecte als Jocs Florals es reuniran per gener.

Moià, a 24 de novembre de 2016. Signen l’acta

Marina Jiménez del Barco Silvia Ruiz
Presidenta Secretària 
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