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Acta 18/19-4
Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Curs 2018-19

Acta núm. 18/19-4
4 desembre 2018

Hora:

21:00h-23:10h

Manel Ibañez, Roger Grimau, Roc Jané, Pío Martín, Herena Eixarch, Ferran
Assistents

Ferran, Nerea Palacios, Charlotte Beaudenuit, Xavier Grau, Lucía Escobedo

1- Aprovació acta anterior
2- Eleccions al Consell Escolar
3- Vehicles a la vorera els dimarts a la tarda
4- Organització mercat solidari Montbau
5- Venda solidària de gorres dels Xuclis
6- Informacions de les comissions
7- Precs i preguntes

Ordre del dia

1
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Tema

Informacions i acords

Responsables

Situació

Tots

Tancat

1- Aprovació acta
anterior

-

Queda aprovada

2- Eleccions al Consell
Escolar

-

Es destaca l’alta participació
(aproximadament el 41%).

-

La persona designada per l’AMPA encara
s’ha d’acabar de decidir ja que hi ha dues
persones interessades.

Tots

Pendent

3- Vehicles a la vorera
els dimarts a la tarda

-

Es farà un Dinantia recordant que no es pot
aparcar a la vorera per facilitar el pas de
vianants. Paral·lelament es parlarà amb la
guàrdia urbana i es demanarà pivotar la
vorera a l’Ajuntament

Tots

Pendent

4- Organització mercat
solidari Montbau

-

S’ha fet difusió a les famílies. Les famílies
interessades s’han d’inscriure i muntar la
seva paradeta el dia 16 de desembre.

5- Venda solidària de
gorres dels Xuclis

-

No cal fer difusió a les famílies, es vendran
aquesta setmana i la que ve. Es vendrà
loteria (la setmana del 10 de desembre) i
es posaran baldufes del merchandising del
50è aniversari a la venda.

6- Informacions de les
comissions

-

S’adjunta el pressupost tancat del curs
2018-2019.
Es proposa que el preu de les
extraescolars passin de 25€ a 23€
(activitats de tarda) i 20€ a 17€ (activitats
de migdia). Es vota i queda aprovat per
unanimitat.

Pío Martín

Tancat

Tresoreria i
Extraescolars

Tancat

-

7- Precs i preguntes
-

Data de la propera reunió

2
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Es posarà una denúncia al Consorci
perquè cal canviar la porta del lavabo de
dalt ja que hi ha gent que s’hi ha quedat
tancada.

8 de gener de 2019
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Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 8 de gener de 2018
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Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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