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

2010/2011
19/11/2010
21:00 hores
Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei.

S’inicia la reunió amb la presència de disset pares d’alumnes, setze 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, i tot seguit passa a comentar
els punts inclosos en l’ordre del dia.
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 2009-10 del passat 26 de novembre de 2009.
Memòria d’activitats del curs 2009-2010.- Es fa un repàs de totes les activitats realitzades durant el curs 2009-10: castanyada,
caga tió, patge Gregori, setmana de la família, xerrades, festival de patinatge, Sant Jordi, jocs florals, revista, web, ONG
Manyanet Solidar, i de les activitats extraescolars que es desenvolupen a l’escola: escola esportiva, patinatge, bàsquet, natació,
bàsquet pares, steps, música segons mètode Yamaha, ...
El president dóna les gràcies per la col·laboració en totes les activitats realitzades a: la titularitat del centre, al personal
administratiu i de serveis, als professors, alumnes, entrenadors, monitors, als 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 la Mireia Bonastre i en Josep Martínez deixen de pertànyer a la Junta. D’altra
banda, es proposa la incorporació a la Junta Directiva de la Montse Armadàs, la Goretti Ortega, la Mar Dominguez, la Montse
Duch i la Mercè Carretero, 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, Ma Carme Diego, Pere Vendrell, Irene Chica, Mònica Alba, Andrés Arriola, Xavier
Sánchez, Blas Pérez, Montse Duch, Montse Armadàs, Goretti Ortega, Mar Domínguez i Mercè
Carretero.

També continuen com a membres col·laboradors: la Paula Moure, en Joan Carles Naranjo i la Núria Pallarès.
El president de la Junta dóna les gràcies per la feina feta a la Mireia i en Josep, i dóna la benvinguda als nous membres de la
Junta.
Estat de comptes i pressupostos exercici 2009-2010.- En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat,
d’esports i d’AMPA, corresponents a l’exercici 2009-2010.
S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior, i es presenta i s’aproven el pressupostos per l’exercici
2010-11.
S’acorda no incrementar cap quota ni d’esports, ni orfenesa ni AMPA per aquest curs, degut a la situació econòmica actual.
S’enviarà una circular informant que al desembre es passarà el rebut de l’AMPA (per família) i d’orfandat (per alumne/a).
S’acorda que el rebut d’extraescolar, que es passava al desembre per regularitzar, es passarà el 50% a primers de juny i el 50%
restant a finals de juny.
Vinculació de la secció de bàsquet amb el Club Molins de Rei.- En Miquel Puig exposa els termes de l’acord de vinculació, al
qual s’ha arribat entre el Club de Bàsquet Molins de Rei i el Col·legi Sant Miquel, i es presenta a l’assemblea per a la seva
aprovació.
S’aprova per unanimitat, sense cap vot en contra.
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 pregunta sobre les activitats que es faran durant el casal de febrer, es respon que seran activitats similars a les que es
realitzen durant els casals d’estiu.
Es pregunta perquè els/les alumnes/as de 1r de Primària que van a la piscina a l’hora d’esmorzar, en horari escolar, no podem
menjar res al finalitzar l’activitat. Si fos possible es proposa que prenguessin un suc o bé mengessin quelcom. Es respon que es
cosa del col·legi, al qual se li traslladarà la pregunta.
Es pregunta si un alumne/a que ha fet la inscripció pel casal de febrer i després no hi assisteix, si se li retornaran els diners de la
paga i senyal. Es respon que encara no s’ha pres cap decisió al respecte i que s’ha d’estudiar.
Es pregunta que passa amb la quota de menjador de la setmana de febrer. Es respon que queda corregida amb la setmana
addicional que s’ha fet al setembre, a l’inici del curs escolar.
Sense cap altra qüestió, a les 22:15h, es dóna per acabada l’assemblea.

Molins de Rei, 19 de Novembre de 2010

