
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 14 DE MAIG DE 2015 !!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, secretària: Mercè 
García-amorena, vocals: Antònia riera, Encarna Quetgles, Jose Gómez, Maribel Borràs. !!
PUNTS TRACTATS: !
- ASSEMBLEA GENERAL: serà el 30 de juny a les 19h a l’escola. Donarem a conèixer l’informe 

de gestió [M. LLUÏSA] i la memòria econòmica [MARIBEL G]. Hem aconseguit trobar memòries 
econòmiques de fa uns anys per poder copiar el model.!!

- SUBVENCIONS:!
- Ajuntament: justificació trimestral del conveni [SÍLVIA]!
- Conselleria pel tema de matinera: ENCARNA: demanar si hem de presentar les factures de 

material de matinera!
- Bancs: demanar sponsorització als bancs per cobrir les agendes [MARIBEL B]!!

- ESCOLA ESTIU:!
- Dimarts reunió amb Agustina (Ajunt.) pel tema de la neteja i altres [ANTÒNIA i M. LLUÏSA].!
- Enviar llista socis a Dic Drac [M. LLUÏSA]!!

- ALTRES QÜESTIONS TÈCNIQUES:!
- Material fungible: reiterar la petició al director [MARIBEL B]!
- Fotocopiar full inscripció socis [MERCÈ]!
- Demanar a Dic Drac que imprimeixi els full d’inscripció a extraescolars i matinet [ANTÒNIA]!!

- SOPAR FINAL DE CURS!
- Regals 6è [MARIBEL B]!
- Parlar amb DJ [MARIBEL B]!
- Avisar les famílies de 5è per la quantitat de postres que han de preparar [M. LLUÏSA]!
- Pujar tassons de plàstics, sucs i cafès del local a l’escola dijous horabaixa [SÍLVIA]!
- No farem bingo, farem una rifa amb 4 regals: bici, una panera i 2 ensaïmades!
- Compra online: cafè, llet, sucre, productes per la panera [ANTÒNIA i MARIBEL B].!
- Comprar senalla per la panera [GLÒRIA]!
- Comanar dues ensaïmades per divendres horabaixa [GLÒRIA]!
- Pujar les ensaïmades divendres horabaixa [???]!
- Comprar números rifa [ANTÒNIA]!
- Comprar estovalles de paper [MERCÈ]!
- Fer comanda begudes [ANTÒNIA]!
- Col·locar les begudes en fresc dijous horabaixa [ANTÒNIA, MARIBEL B i MÉS GENT]!!

ELS MEMBRES DE LA JUNTA HAURÍEM DE FER DOS TORNS:!
- 1r: Divendres a les 17h per posar les taules i muntar-ho tot (demanarem ajuda per mail als 

pares)!
- 2n: Per acabar de recollir i tancar l’escola.!


