
 

 

 

 

 

 
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI  
SANT MIQUEL ARCANGEL 

 
CURS:   2012/2013 
DIA:    15/11/2012 
HORA D’INICI:   21:00 hores 
LLOC:   Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei. 

 
S’inicia la reunió amb la presència de 15 pares d’alumnes, 12 membres de la Junta directiva i el Pare Josep M. Juanpere, director 
del Col·legi. 
 
En Joan Cucurull, President de l’Associació, inicia l’assemblea donant la benvinguda als assistents i tot seguit passem 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 2011-2012 del passat 17 de Novembre del 2011. 
 
Memòria d’activitats del curs 2011-2012.- Es presenta un power point amb totes les activitats realitzades durant el curs 

2011/2012 ( Castanyada, Caga Tió, Patge Gregori, Setmana de la Família, Xerrades, Festival Patinatge, Sant Jordi, Jocs Florals, 
Revista, Web, ONG Manyanet Solidari ) i de les activitats extraescolars que es desenvolupen a l´escola ( Escola  Esportiva, 
Patinatge, Bàsquet, Natació, Steps, Música i Bàsquet Pares ) 
 
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´Andrés Arriola i el Pere Vendrell deixen de pertànyer a la Junta. D’altra 

banda es proposa la incorporació a la Junta Directiva de la Norma Castells, l’Anna Gómez i la Marga Montserrat 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:  Joan Cucurull 
Vicepresidents:   David Massós 
Tresorer:  Vicenç Cucurull 
Secretari:  Eugeni López 
Vocals:   Mònica Alba, Montse Armadàs, Norma Castells, Irene Chica, Maica Diego, Mar Domínguez, Montse 

   Duch, Anna Gómez, Esther Mollón, Marga Montserrat, Joan Carles Naranjo, Goretti Ortega, Cristina 
   Parellada, Blas Pérez i Mònica Vila 
 
També continuen com a membres col·laboradors, la Eva Català, Mercè Carretero, Gemma Casanovas i Rosa Montserrat. 
 
El President de la Junta dóna les gracies per la feina feta a l´Andrés i el Pere i dona la benvinguda als nous membres de la junta. 
 
Estat de comptes i pressupostos exercici 2011-2012.- En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat, 

esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2011-2012 
 
S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aproven el pressupostos per l’exercici 
2012-2013.  
 
S’acorda no incrementar cap quota ni d´esports, orfenesa ni Ampa per aquest curs degut a situació econòmica actual.  
 
S’acorda i s´aprova incrementar la quota d´orfenesa en 10,00 euros pel curs 2013-2014 ( passarà de 25 euros a 35 euros ). 
  
S´enviarà una circular informant que el desembre es passarà el rebut de l´Ampa ( per família ) i d´orfenesa ( per alumne/a ). 
 
S´acorda que el rebut d’extraescolar que es girava el desembre, per regularitzar, es passarà el 50% a 1ers de Juny i el 50% 
restant a finals de Juny. 
 
Fons d´orfenesa. En David Massós explica en que consisteix el fons i qui es por acollir i en quines condicions que a continuació 

es detallen: 
Què és? 
L´Associació per tal de promocionar els interessos dels alumnes, va crear l´any 1982 en un àmbit provat, un FONS D´AJUDA EN 
L´ORFANDAT 

 
Aquest fons és de caràcter benèfic, a fi i efecte de concedir ajuts als alumnes que quedin orfes 

 



 

 

 

 

Aquest Ajut. És directe, econòmic, privat, i eventual de l´Associació a favor d´algun del alumnes, que extinguí sota la 
responsabilitat legal d´algun membre de l´Associació 

 
Per tal de fer efectiu aquest Ajut., els ingressos s’obtindran de l´aportació dels pares o responsables legals dels alumnes. 
Les quotes es fixaran en les assemblees generals de l´Associació, basant-se en la previsió de despeses que presenti la Junta 

Directiva de l´AMPA 
 
Es cas de defunció del pare, la mare o el tutor legal de l´alumne del Col·legi, el FONS D´AJUDA EN L´ORFANDAT farà 
l´aportació necessària per al pagament a l´escola del conceptes de: 
 
 Ensenyament reglat, 
 Activitat complementàries, 
 Servei de menjador ( si s’escau ), 
 El cost d´una activitat extraescolar de l´AMPA ( si s’escau ), 
 
del fill o fills del finat/da, que estiguin matriculats als Col·legi, fins a l´acabament de L´ESO 
 
Es condició indispensable per tal de rebre l´AJUT EN L´ORFANDAT, que el pare, la mare o el tutor legal de l´alumne/s orfe/s 
sigui membre de l´Associació de Mares i Pares d´Alumnes. Això representa estar al corrent del pagament de les quotes de 
l´AMPA i del FONS D´AJUDA EN L´ORFANDAT, en el moment de l´òbit, així com en el moment de fer la sol·licitud. 

 
 
Reestructuració realitzada segons el Fons d’Ajuda en l´Orfandat aprovat l´any 2011: 
 
1.- Contractació d´una assegurança privada anual, el més avantatjosa possible, que ens assegurés els alumnes que en aquell 

      moment no eren orfes. 
 
Aquesta opció ens aportava: 
 
 a) Estabilitat en les quotes 
 b) Millors condicions als associats per ser un col·lectiu gran i per ser de la congregació ( Manyanet i/o Escola    
     Cristiana ) 
 
2.- El fons antic desapareixerà quan els nens que estan acollits a ell deixis l´escola, i quan s´arribi a un 100% de cobertura en 
     les despeses per alumne i curs amb l’assegurança contractada. 
 
 
Condicions: 
 
En cas que un alumne canviés de Centre, perdria tot dret a percebe aquest AJUT EN L´ORFANDAT, i el representat legal no 
podria reclamar cap quantitat per les aportacions fetes. 
 
Per tal de poder-se beneficiar d´aquest Ajut., caldrà que el nou cap de família o representant legal sol·liciti per escrit  a 
l´Associació de Mares i Pares d´Alumnes la prestació del citat Ajut. Així mateix, haurà de fer una nova sol·licitud al 
començament de cada curs escolar. 
 

Es condició indispensable per tal de rebre l´AJUT EN L´ORFANDAT, que el pare, la mare o el tutor legal de l´alumne/s orfe/s 
sigui membre de l´Associació de Mares i Pares d´Alumnes. Això representa estar al corrent del pagament de les quotes de 
l´AMPA i del FONS D´AJUDA EN L´ORFANDAT, en el moment de l´òbit, així com en el moment de fer la sol·licitud. 

 
Històric 
 
En l´Assemblea General Extraordinària duta a terme el 26 de novembre de 2009 es va derogar l’antiga fons d´Ajuda en 
l´Orfandat de l´any 1982, i es va aprovar el nou Fons de Solidaritat amb les famílies per causa de defunció 

 
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. Joan Cucurull 
 
Hi ha una pregunta sobre perquè les quotes de les activitats extraescolars és la mateixa al desembre i al juny quan només hi ha 
quinze dies d’activitats, es recorda que les activitats comencen l’1 de setembre i acaben el 30 de Juny. 
 
Es pregunta i s’explica el perquè dels fons d´orfenesa i les quotes que se’n deriven. 
 
Es Pregunta si s’enviarà una circular amb l´acta de l´assemblea, es recorda que l’acta en quinze dies estarà penjada a la Web de 
l´Associació així com l’estat de comptes de l’Ampa, Esports i Orfandat 
 
 
Sense cap altra qüestió a les 22:15 H, es dóna per acabada la reunió donant les gràcies per l´assistència 
 
 
Molins de Rei a 15 de Novembre de 2012 


