
ACTA CONSELL D'INFANTS I JOVES DE 

LA PALMA DE CERVELLÓ 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents: Abril i Paula 

A excusat la seva absència: -- 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.                Sí       

2. Temes desenvolupats. 

- Aprovem Cartell decoració arbres de Nadal. 

- Converses amb l’associació Torreta Violeta (de moment pendent a quan s’activi l’associació). 

- S’informa de la inscripció d’un nou participant al Consell. 

- Trobada per decorar arbres de Nadal (opcions per ordre de prioritat: dimecres 16 o dilluns 14 de 

16.30h a 17.30h, dijous 17 de 19h a 20h, dilluns 21 de 16.30h a 17.30h). 

- Cerca al web de l’Ajuntament de la Palma els correus electrònics de les entitats, associacions, serveis 

municipals entre d’altres per fer difusió de l’acció de decoració dels arbres de Nadal del poble. 

- Proposta de fer un nou correu gmail com una eina polivalent en la gestió del Consell. 

3. Acords i desacords (si s'escau) 

- Informar a la regidora sobre el cartell de l’acció de decoració dels arbres de Nadal. 

- Sol·licitar a la regidora la possibilitat de que la brigada pugui penjar les estrelles als arbres de la Plaça 11 de 

Setembre i a la Plaça Puigmajor, reutilitzant les de l’any passat. 

- Decidir a nivell polític si degut a la dificultat de la gestió de les inscripcions de primària, l’acte de 

constitució s’anul·la. 

4. Temes pendents per la propera sessió. 

- Pensar perquè hem volgut continuar com a membres en el consell o perquè hem volgut apuntar-nos al 

Consell per explicar a l’Acte de Constitució. 

- Buscar o fer adorns per al dia que anem a decorar els arbres de Nadal (Plaça 11 de Setembre i Plaça 

Puigmajor. 

5. Data pròxima trobada: A concretar per correu electrònic. 

    

 Signatura del secretari d'actes     Vist i Plau Dinamitzador/ora  

 

ABRIL 

Nº de sessió:  5 /2020 

Data: 09 /  12  /  2020 

Ubicació: Punt Jove la Palma 

Horari: 17.30 a 18.30h 


