ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES
D’ ALUMNES

DEL COL·LEGI SANT MIQUEL DE MOLINS DE REI

PINTOR CARBONELL, 4
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DEL COL·LEGI SANT MIQUEL ARCANGEL
CURS:
DIA:
HORA D’INICI:
LLOC:

2009/2010
26/11/2010
21:30 hores
Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei.

S’inicia la reunió amb la presència de 42 Pares d’alumnes, 14 membres de la Junta directiva i el Pare Josep Mª Juanpere,
Director del Col·legi.
En Miquel Puig, President de l’associació, inicia l’assemblea donant la benvinguda als assistents, agraint que aquest any la
participació dels pares ha estat molt superior a anys enrere. També comenta que l’assemblea d’avui te caràcter extraordinari pel
fet que es presenta, per la seva aprovació, la modificació del reglament que regula el fons d’orfenesa.
Tot seguit passem a comentar els punts inclosos en l’ordre del dia, avançant, a petició del President, la presentació i aprovació
del nou reglament del fons d’orfenesa.
Aprovació del nou reglament del fons d’orfenesa.- El President fa una breu presentació del nou fons d’ajut per defunció i
demana la seva aprovació. El nou reglament absorbeix els drets deures i patrimoni de l’antic fons d’orfenesa ( Setembre 1982 ),
que quedarà derogat amb data d’avui, un cop s’hagi aprovat el nou. Desprès de diverses intervencions dels assistents es
modifica l’article sisè ampliant la cobertura dels fons a la despesa de menjador i la quota mínima corresponent a una
extraescolar de l’AMPA. Un cop fetes les esmenes s’aprova per unanimitat.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.- Es realitza la lectura i posterior aprovació per unanimitat de l’acta de l’assemblea
general ordinària corresponent al curs 2008-2009 del passat 06 de Novembre del 2008.
Memòria d’activitats del curs 2007-2008.- Aquest any, com a novetat, en David i la Maica, han preparat un PowerPoint que té
una durada de 5’10” on s’expliquen les d’activitats realitzades durant el curs 2008-2009, destacant les corresponents a la
setmana de la família, les esportives i les xerrades per a Pares, així com aquelles que compartim amb l’ONG Manyanet Solidari.
El President dóna les gràcies, per la col·laboració en totes les activitats realitzades, a la titularitat del centre, personal
administratiu i de serveis, professors, alumnes, entrenadors, monitors, mares i pares de l’associació en general i en especial als
que contribueixen econòmicament en l’esponsorització de moltes activitats, també als membres de la Junta Directiva.
Renovació de càrrecs de la Junta.- S’informa que l’Eva Garcia, en Jordi Marqués i la Mireia Pedraza deixen de pertànyer a la
Junta. D’altra banda es proposa la incorporació a la Junta Directiva de l’Eugeni Lopez i el Pere Vendrell, persones que ja fa
temps col·laboren amb l’associació.
S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma.
President:
Vicepresidents:
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

Miquel Puig
Joan Cucurull i David Massós
Vicenç Cucurull
Eugeni López
Esther Mollón, Andrés Arriola, Irene Chica, Mònica Alba, Xavier Sánchez,
Blas Pérez, Mireia Bonastre, Maica Diego i Pere Vendrell.

També s’incorporen com a membres col·laboradors, la Montse Armadàs, la Mercè Carretero, la Gemma Casanovas, la Mar
Domínguez, la Montse Duch, la Rosario Mangas, la Elisa Morales, la Paula Moure, el Joan Carles Naranjo i la Núria Pallarès
Estat de comptes i pressupostos exercici 2009-2010.- En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat,
esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2008-2009
S’aprova sense cap vot en contra tos els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aprova el pressupost per l’exercici 20092010.

1

ASSOCIACIÓ DE
MARES I PARES
D’ ALUMNES

DEL COL·LEGI SANT MIQUEL DE MOLINS DE REI

PINTOR CARBONELL, 4
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

Els pressupostos del nou exercici impliquen una pujada en la quota anual de la quota de l'AMPA de 2,00 euros, és a dir dels
38,00 euros passarà a 40,00 euros. També es proposa un augment de 6,00 euros en la quota del Fons d’ajut per defunció, de
6,00 euros passarà a 12,00 euros. S’acorda no incrementar la quota d’esports.
Els increments s’aproven sense cap vot en contra i s’acorda passar les quotes d’AMPA i del fons d’ajut per defunció, el proper
mes de Febrer.
També s’informa que els comptes estan a disposició de qualsevol membre de l’associació que tingui interès en consultar-los.
Torn obert de paraula.- Diversos assistents prenen el torn de paraula amb referència a diversos temes, en la majoria de
respostes intervé el President de l'AMPA, el Sr. Miquel Puig.
Hi ha una proposta per avançar l’horari de les properes assemblees a les 21:00 hores en lloc de les 21:30 hores. El President
respon que no hi ha cap inconvenient i que es tindrà en compte de cara a la propera assemblea.
Hi ha una pregunta sobre el nou calendari escolar aprovat recentment segons la nova llei d’educació que inclou una setmana de
vacances en el mes de febrer, la pregunta en concret és si la Junta ha pensat en organitzar activitats extraescolars durant
aquesta setmana; el President respon que de moment no s’ha fet cap pas perquè tot just s’acaba d’aprovar la llei i no ens
afectarà fins el proper curs 2010-2011.
Hi ha diverses intervencions sobre la necessitat que els més petits puguin menjar alguna cosa durant el matí en contra de la
normativa establerta que no ho permet. El President traslladarà la queixa a la Direcció del col·legi i així mateix s’insta als
pares/mares que ho demanen a què tinguin una entrevista amb la direcció del col·legi per transmetre el neguit i buscar una
solució.
Es comenta que a la botiga de l'Àngel Sports no hi ha estoc de xandalls i que el termini de lliurament és de 2-3 setmanes, així
mateix hi ha una queixa perquè es poden comprar per separat els pantalons, però no la jaqueta. Es respon que es faran les
gestions oportunes per tal de trobar una solució.
També hi ha queixes sobre la qualitat del xandall. Aquest és un tema reiteratiu que en el seu moment es va tractar amb al
responsable de la botiga que va fer els passos corresponents per buscar un xandall de millor qualitat; la conclusió és que el
teixit dels xandalls és dels de millor qualitat, un altre cosa seria que no sigui el més resistent. Davant la persistència tornarem a
insistir per si es pot trobar una solució. Es lliura al President un document amb la recollida de signatures on es demana una
solució respecte a aquest tema.
Es comenta el mal estat que ofereixen els lavabos del pati a partir de les 17 hores i és proposa que si aquesta neteja la du a
terme una empresa externa que aquesta col·loqui un full de control als lavabos on s’indiqui la persona que ha realitzat la neteja i
l’hora. El President respon que traslladarà la queixa a la Direcció.
Es comenta la problemàtica de la vigilància del pati al migdia, s’indica que es inviable separar als nens/nenes per edats.
Es pregunta sobre la possibilitat d’introduir l’uniforme al col·legi, el President informa que s’ha creat una comissió per tal de
convocar un referèndum abans de prendre cap decisió.
Es pregunta com és que no s’informa als pares/mares de les sortides que fan els alumnes al Teatre, Mercat, etc...
El Pare Director comenta que el seu despatx resta obert per tothom i que es pot fer servir la intranet del col·legi com a canal per
fer arribar a la direcció les queixes i els suggeriments dels pares i mares.
Sense cap altra qüestió a les 00:20, es dóna per acabada la reunió

Molins de Rei, 26 de Novembre de 2009

2

