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ACTA DE REUNIÓ 
 

 

 

PRESIDENTA DE LA REUNIÓ: Neus Pla Nin 

ACTA NÚMERO: Núm. 2 

MOTIU: Assemblea general extraordinària per l’elecció del nou president/a I secretari/a 

LLOC DE LA REUNIÓ: Despatx de l’AMPA 

CURS: 2015 - 2016 DATA: 21-01-2016 

HORA D’INICI: 17:30 HORA D’ACABAMENT: 19:00 

 

1. ASSISTENS A LA REUNIÓ  
Membres de l’AMPA: 

 

1. Yolanda Pérez 2. Antonio Yuste 

3. Neus Pla 4. Bárbara Oliver 

5. Rosa Ribas 6. Juan Salazar 

 
Van excusar la seva assistència: 

1. Dolo Torralba 2. Margarita Llorens 

3. Eva Segarra  

 
De la resta de pares / mares només va assistir una persona: 
- Marta Garcia  
 

2. ORDRE DEL DIA 

 

1. Renúncia de l’actual president i secretaria. 

Es presenta les cartes de renúncia de l’actual president i secretaria el la qual manifesten la 

seva renuncia als seus càrrecs.  

 

2. Presentació i elecció del nou president i secretari. 

Per unanimitat s’ha escollit a la Sr. Neus Pla Nin com presidenta i al Sr. Juan Salazar Ruiz 

com a secretari.  

 

3. Precs i preguntes. 

1.- Antonio Yuste “tresorer” explica l’estat de comptes una mica per sobre. Ja estan 

pagats els llibres d’Angles però encara resta un petit pagament i hem de tenir en compte 

que s’ha de tornar els 5€ en concepte de dipòsit de les taquilles. 
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Resta pendent tenir una reunió amb el representant de la distribuïdora de llibres per 

parlar dels possibles llibres a incorporar a la biblioteca en concepte de donatiu. 

2.- S’ha parlat del problema que al matí els nens i nenes s’acumulen en la porta de 

l’Institut i que sempre hi ha nens al mig del carrer  amb el risc que algun vehicle pugui 

emportar-se a qualsevol nen o nena. 

S’aprova parlar amb l’Institut per intentar que obrin una mica abans i fer una carta 

dirigida a l’Ajuntament sol·licitant presència policial sobre tot a primera hora del mati que 

és quan més s’acumula la gent. 

3.- S’informa que s’està fent una memòria anual de totes les tasques realitzades que està 

fent l’AMPA, d’aquesta manera es podrà exposar a les reunions per qualsevol que ho 

sol·liciti.  

4.- La Sra. Bàrbara Oliver que abans havia manifestat la seva voluntat de ajudar a l’AMPA 

com a col·laboradora ara passarà a ser vocal de l’AMPA. 

 

Es tanca la reunió sense dir res més. 

 

  


