Acta número 1 de la Fundació Teatre i acció sociocultural de
Petra
Dia: divendres dia 23 d’octubre de 2020
Hora: 20:30h
Lloc: Teatre
Assistents:
1- Salvador Femenias Riera, batle i President de l’Organisme Autònom.
2- Miquel Jaume Horrach, regidor
3- Antònia Riera Salom, vocal
4- Jaume dam Castillo, vocal
5- Catalina Torrens Galmés, vocal
6- Petra Mayol Moragues, vocal
7- Gabriel Horrach Maymó, vocal
8- Pau Femenias Vicens, vocal
9- Bartomeu Duran Riutort, vocal honorífic en representació de l’Associació Mare
de Déu de Bonany.
10- Maria Antònia Bauzà Font, vocal honorífica en representació de l’Amipa de
Petra.
11- Catalina Català Horrach, vocal honorífica en representació de l’Associació Serra
Mamerra.
12- Excusa la seva absència Josep Riera Genovard, vocal honorífic en representació
de la UE Petra.
Ordre del dia:
0- Informacions diverses del funcionament actual
Per part de Pep Lluís Gallardo, Francesca Jaume, Antònia Matas, Sebastià lladó i
Miquel Jaume es va fer un repàs de totoes les accions dutes a terme des de
l’inici d’aquesta legislatura: posada a punt del teatre, millores fetes, noves
instal·lacions tècniques, ... i també del nou sistema d’ús del teatre que ara es
proposa per a seguir.
1- Constitució de l’Assemblea General
Es constituí l’assemblea general amb les persones nomenades al principi com
assistents.
2- Proposta de designació de la persona encarregada de la gerència
Es proposà i s’acceptà per unanimitat la proposta de Miquel Jaume i Horrach,
regidor de l’Ajuntament de Petra, per assumir la gerència de la Fundació en els
termes que s’indiquen als estatuts.
3- Proposta de persones vocals i substitutes per al Consell d’Administració
Per part del Gerent es proposaren les persones que segueixen com a titulars i
substitutes, proposta que s’acceptà per unanimitat.
1- Jaume Dam Castillo. Substitut: Gabriel Horrach Maymó
2- Catalina Torrens Galmés. Substituta: Antònia Riera Salom
3- Pau Femenias Vicenç. Substituta: Petra Mayol Moragues
4- Proposta de Reglament de funcionament
S’aprovà per unanimitat el reglament de funcionament que s’adjuntà a la
convocatòria.

5- Proposta de Plantilla i Relació de llocs de feina
S’aprovà per unanimitat la plantilla i la Relació de llocs de feina que s’adjuntà a
la convocatòria.
6- Proposta de pressupost per 2021
S’aprovà per unanimitat la proposta de pressupost per 2021 que s’adjuntà a la
convocatòria.
7- Altres temes, preguntes i suggeriments
Es feren comentaris diversos entre els que cal destacar:
- Millorar la difusió dels esdeveniments del teatre, sobretot per que fa a les
actuacions per a infants que es podria fer a través del grups difgitals de
l’AMIPA.
- Afavorir l’assistència dels joves i al·lotes al teatre, tal vegada fent uns preus
més econòmics per a ells i elles o regalant algunes entrades.
- Animar als joves a participar de representacions teatrals.
I sense haver-hi altres assumptes que tractar, per part del President, es donà per
conclosa la reunió a les 21:45h.

Signat: Miquel Jaume Horrach, Gerent de la Fundació
En la convocatòria s’adjuntaren els annexs:
- Estatuts de la Fundació
- Proposta de Reglament de funcionament
- Proposta de plantilla
- Proposta de Relació de llocs de feina
- Proposta de pressupost 2021

