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:

2018/2019
22/11/2018
21:15 hores
Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei.

S’inicia la reunió amb la presència de 3 Pares d’alumnes i 9 membres de la Junta directiva
En Eugeni López, 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 2017-2018.
Memòria d’activitats del curs 2017-2018.- Es comenten totes les activitats realitzades durant el curs 2017/2018 ( Castanyada,
Caga Tio, Patge Gregori, Setmana de la Familia, Xerrades, Festival de Patinatge, Sant Jordi, Jocs Florals, Revista, Web, ONG
Manyanet Solidari, Biblioteca, Vigilancia del Pati ) i la extraescolar que fa l’escola, música.
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, 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.

S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma.
President:
Vicepresidents:
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

Eugeni López
Esther Mollón
Irene Chica
Mònica Alba
Rosa Tormo, Eva Janés,Marta Monturiol, Nacho Prats, David Pita, Juan Diego Zamora, David Massós

El President de la Junta dona la benvinguda als nous membres de la junta.
Estat de comptes i pressupostos exercici 2017-2018.- Irene Chica exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat, AMPA,
corresponents a l’exercici.
S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aprovan els pressupostos per l’exercici
2018-2019.
S’aprova la renovació de Junta sense cap vot en contra.
S’aprova la continuïtat del fons d’orfandat sense cap vot en contra.
Es preveu que en un futur es baixarà la quota, però això es veurà més endavant.
És proposa fer una Assamblea Extraordinària per modificar el punt nº 6 i 9 dels estatuts.
Nº 6: Que no surti res sobre la part de l’extraescolar esportiva (és un tema que correspón a l’AE).
Nº 9: Sempre que un nen/a es quedi orfe, el seu pare/mare/tutor que queda viu ha de demanar la sol.licitut de pagament (quota
escolar, menjador, extraescolar). Si no ho fa, no se li pagarà res.
Per rebre aquesta subvenció ha d’haver pagat la quota d’orfandat des de l’inici de la matriculació. Si no paga serà irreversible.
La família del orfe que demani la subvenció ha de continuar pagant la quota de ampa i orfandat, sinó no podrà continuar amb el
benefici.
Si la família deixa de pagar aquestes quotes, se li denegarà el fons.
Torn obert de paraula.- Es reitera, com en d’altres anys, el tema de l’aire acondicionat. Se’ls hi comenta que aquesta pregunta es
traspassarà a l’escola. No és un tema que pugui respondre l’Ampa.
Aquest punt s’aprova per unanimitat.

Sense cap altra qüestió a les 22:45 H, es dóna per acabada la reunió donant les gràcies per l´assistència

Molins de Rei a 22 de Novembre de 2018

