ACTA APIMA DOCTOR COMAS CAMPS

Dimecres, 25 de Novembre de 2020

Quan són les 19:00 hores del dia assenyalat, es reuneix telemàticament l’Assemblea amb
l’assistència d’Amanda Guasch, Maite Mascaró, Irene Villalonga, Mariana Delgado, Joan Gómez, Joan
Marquès, Ismael Bagur, Xavier Mercadal, Josep Petrus i Joan Mascaró.
Aspectes que s’han tractat:


Nadal. El president dóna a conèixer a la junta que tot i que no hi haurà actes i tallers de
Nadal, sí que vindrà el Patge Reial a l’escola, tot i que encara no es coneix en detall com
anirà. Nens asseguts a classe sense moure’s i entraran els patges per cantar. Busquem
una persona adequada a poder ser que no tingui fills al centre. En el moment de redactar
aquesta acta, ja tenim candidat, gràcies a en Joan Gómez. Participarà de sa festa dia 22
de desembre de 9h a 12h aproximadament i serà compensat amb 50€. En Xavi es
declara voluntari per fer la postal de felicitació de Nadal. Aquest any toca l’ Apima
confeccionar-la, l’any passat la va fer el Centre.



Llums de Nadal. Penjarem els mateixos llums de l’any passat; l’Ajuntament vindrà un
dia a penjar-los. Queda pendent la compra d’un tub de llums Led per decorar la palmera.



Loteria de Nadal. Entrega de diners a poder ser abans del dijous 10 de desembre inclòs,
Reben els diners tant en Josep com en Joan a Consergeria.



Ordinadors. En Josep comenta que avui ha fet el primer pagament de 10.700€. La
novetat és que l’ Apima ha comprat dos mobles per a guardar i transportar les màquines
i a canvi s’han restat 7 ordinadors, que cobrirà el Centre amb un remanent de l’any
passat.



Altres. Canvi de regidor d’educació a l’ Ajuntament degut al nomenament de Tóbal com
a Senador per Menorca. En Tiago Reurer passa a responsabilitzar-se de la regidoria
d’Educació d’ Alaior.
Seguim rebent algunes queixes de que no enviem els comunicats de l’ Apima en castellà.
Entre en Josep i en Joan Gómez intentaran traduir comunicacions amb Google Translate.
Finalment, es comenta que en breu es pagaran les devolucions de les activitats
extraescolars que s’han tramitat degut a la pandèmia. Representen aproximadament el
15% del total.

Quan són les 19:40h i sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió online , de
la qual, com a secretari, n’ estenc aquesta acta.

Joan Mascaró Pons

Secretari
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