Molins de Rei, 21 de Novembre de 2019

Acta de Assemblea general ordinària de l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola
Manyanet Molins:
Curs:

2019/2020

Dia:

21/11/19

Hora de inicio: 21:00
S’inicia la reunió amb la presencia de 8 pares d’ alumnes i 9 membres de la junta directiva.
Eugeni López, president de l’associació, inicia la Assemblea donant la benvinguda als assistents
i acte seguit es comença a explicar els punts de l’ ordre del dia:





Es realitza la lectura de l’acta anterior any 2018 i l’aprovació de la mateixa mitjançant
votació amb 17 vots a favor i 1 abstenció.
Memòria anual d’activitats realitzades durant el curs 2018‐2019:
Es comenten les activitats realitzades durant el curs 2018‐2019 (Castanyada, Patge
Gregori, Festa Final de curs, etc)
Renovació de càrrecs directius i explicació dels mateixos:






President:
Sotspresident:
Tresorer:
Secretaria:
Vocals:

Eugeni López
Esther Mollón
Irenme Chica
Mònica Alba
Juan Dieo Zamora‐Nacho Prats‐Rosa Tormo‐David Pita
Eva Janés – Emma Llovera – Miriam Ruz

Amb la votació dels mateixos, queda de la següent manera: 17 a favor i cap vot en contra.






S’explica l’estat de comptes del curs 2018‐2019 i es presenta el pressupost per l’any
2019‐2020.
Es realitza l’aprovació de comptes i pressupost presentat amb votació i obtenció de 17
vots a favor i cap vot en contra.
Explicació de l’ estat de comptes del curs 2018‐2019 i es presenta el pressupost d’
Orfandad per el curs 2019‐2020.
S’aprova la continuïtat amb el fons d’ Orfandad.
Es realitza l’aprovació dels comptes i pressupost presentat amb votació i obtenció de
17 vots a favor i cap vot en contra.



Torn obert de paraula:


Una mare pregunta perquè la tenda de roba només obre un dia a la setmana i
en horari de 17:00 a 18:00. Sol∙licita si és possible modificar aquest horari i fer‐
lo més flexible.
La Junta pren nota de la sol∙licitud i indica que traslladarà aquesta sol∙licitud a
la direcció de l’escola.
 Un pare pregunta si per la festa de la setmana de la família, s’ incrementarà el
nombre de food trucks per tal d’evitar les cues .
La Junta indica que sí, que mirarà d’ incrementar aquest servei.
 Un pare pregunta sobre la festa de final de curs de primària, sobre si la gestió
de la festa és responsabilitat de l’ Ampa o dels pares.
La Junta indica que la gestió d’aquesta festa la realitzen els pares que tenen
fills afectats per la mateixa festa.

Sense cap altre pregunta, s’aixeca la sessió a las 22:00h donant per acabada la sessió i
donant les gràcies a tots els assistents.

