Acta de l’Assemblea anual de l’AMPA
4 d’Octubre 2019
Dia: divendres 4 d’Octubre de 2019
Lloc: Aula de l’escola

Horari: de 17 a 19h.

33 Assistents a la votació: Irene López, Eloi Artigas, Axana Ivanko, Beatriz Garcia, Eva Jimenez,
Silvia del Pozo, Noa Pinyol, Laia Pérez, Àlex Requena, Estel Carrió, Ana López, Annabel Valledor,
Lídia Montero, Mercè Carreras, Juanjo Vega, Ivan Latorre, Antonio Gómez, Vicenç Punsola, Oriol
Picas, Isabel Casanovas, Griselda Verge, Alba Vendrell, Maria Antonia Pallicer, Eva Beti, Jessica
Priscila Carvajal, Toni Martínez, Fernando Fick, Nio Aragones, Guayarmina Saavedra, Laura
López, Francis Garcia, Sandra Fernández i Astrid Escoriza.
Altres socis assistent a part de l’Assemblea i ho van notificar: Montserrat Vallet, Anna Martí i
Yolanda Rosal. (altres no ho van fer).
S’excusen: Silvia Rodriguez, Juli Nevado.
Comença a les 17’10h i acaba 19’30h.
1. Presentació de la Memòria anual de l’activitat i de la gestió del curs 2018-19. Cada
comissió de treball, a través d’un dels membres de la comissió presents a l’Assemblea
exposa l’activitat de la seva comissió. Durant l’exposició sorgeixen suggerències,
necessitats, temes i propostes per al curs vinent 2019-20.
-

Crida de voluntaris per a la Comissió de Llibres. En aquests moments són dues persones,
caldrien ser cinc o sis en total per les tasques a fer.

-

Comissió de Festes, explica que per la Festa del Carnestoltes a partir d’aquest curs la
festa passarà a ser a les aules i tancat a les famílies. Es repartirà xocolata desfeta. Hi ha
una proposta d’utilitzar gots reciclables o que cada nen porti un got de casa.

-

S’anuncia la necessitat de relleu a la Comissió de Solidaritat, a convidar a les famílies a
portar pastissos i esmorzar salat, amb diferents ingredients: alguns sense gluten, ...

-

Durant l’exposició de Coordinació de delegats, un soci comenta l’obligació d’assistència
dels delegats de classe a les Juntes segons els Estatuts, segons la seva interpretació dels
Estatuts. Als Estatuts es veu que aquests formen part de les Juntes i evidentment es
recomana la seva participació per poder ser una via de comunicació amb les famílies, es
tornarà a insistir en la necessitat de la seva participació igual que la dels representants
de cada Comissió en totes les Juntes de l’AMPA.

-

Des de la Comissió de Diversitat s’anota que la factura de la Carme Cabastany no ens ha
arribat. Es revisarà.

-

Es recorda que la semana vinent hi ha Consell Escolar i que caldria presentar un nou
representant de l’AMPA.

-

Es torna a posar sobre la taula l’ampliació de l’horari de l’Acollida de matí de 7’30 a 8h.

2. Es presenta el Balanç de comptes del curs 2018, juntament amb la proposta de
pressupost econòmic per al curs 2019-20.

3. Cessió de la Junta Directiva. Es mostra l’activitat realitzada els últims 3 anys de
candidatura.
4. Es presenta la única candidatura per a constituir la nova Junta Directiva
5. Es realitza la votació, segons els Estatuts, amb vot secret i passant llista dels assistents
en aquell moment. Votació secreta, simple i de cada assistent soci cridat pel seu nom.
30 – Sí

2 – No

1 – Abstenció

Queda constituïda la nova Junta Directiva:
Presidenta: Sandra Fernández
Vicepresidenta: Silvia Rodríguez
Secretària: Mercè Carreras
Tresorer: Juan José Vega
Vocals: Isabel Casanovas, Beatriz Garcia, Irene López, Àlex Requena i Noa Pinyol.
6. Precs i preguntes:
Estel Carrió exposa el seu desacord amb les votacions realitzades a les Juntes de l’AMPA
i Ivan Delatorre demana a la nova junta directiva que obri un expedient sancionador a
la presidenta, vicepresident i secretària.

Vistiplau

Laura López Sala

Sandra Fernández

Secretària

Presidenta

