Acta de l’Assemblea general ordinària de
l’AMPA de l’Escola Els Pinetons de La Garriga

Identificació de la reunió :
Assemblea General Ordinària
Dia:
1 de Desembre 2017
Hora:
a les 16:30 en primera convocatòria
A les 16:45 en segona convocatòria
S’inicia formalment a les 16:45, en segona convocatòria
Lloc:
Classe de 4ª A de l’ Escola Els Pinetons, Passeig del Congost, 08
08530 – La Garriga
Assistents:

Sonia Afuera (presidenta)
Amory Ceridwen (vicepresidenta)
Carme Diaz (Secretaria)
A més han assistit 9 vocals de la Junta i 11 pares i mares associats

Ordre del dia :
1.- Benvinguda
2.- Estat de comptes del curs 2016-17
3.- Pressupostos del curs 2017-18
4.- Elecció Junta Directiva
5.- Debat, idees i propostes
5.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió i acords :
1.- La Presidenta de l’AMPA inicia la sessió a les 16:45h en segona convocatòria i dóna la
benvinguda a tots els assistents
2.- Estat de comptes del curs 2016-17
Mitjançat un full de càlcul la vocal de la Comissió Econòmica, Sra Rosa Hernandez, presenta
totes les entrades i sortides del curs anterior
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Degut a que la tresorera per motius de salut no ha pogut assistir a la reunió i existeixen algunes
partides que els pares no acaben d’entendre, NO S’APROVA la comptabilitat del curs 2016-17,
restant a l’espera d’una nova reunió on s’expliquin els dubtes i es pugui aprovar la comptabilitat
del darrer curs.
A continuació s’ exposa el pressupost pel curs actual.
Ja que hi han hagut dubtes amb la comptabilitat anterior es decideix passar l’aprovació d’aquests
pressupostos per quan la comptabilitat de l’any anterior estigui aclarida. Ela dubtes es centren
principalment en el romanent que va passant d’un any a l’altre.
Alguns pares es queixen que el benefici del servei SAM dóna massa beneficis i que potser
s’hauria de mirar el preu i a canvi pujar la quota de soci (creuen que els pares que utilitzen aquest
servei suporten el manteniment de les despeses més que la resta de pares i que hauria d’estar
més repartit). Es diu als pares que farem un estudi de la seva inquietud de cara al curs 2018/19.
Els pares sol·liciten afegir amb els números de l’any un comparatiu amb el que s’havia
pressupostat.
3.- Membres de la Junta : baixes i noves incorporacions

La Presidenta de l’AMPA, Sra. Sonia Afuera, posa en situació als presents de l’estat de la qüestió
en referencia a la renovació de la Junta.
Es presenta una candidatura formada per :
-

Presidenta : Sonia Afuera Fernández

-

Vicepresidenta : Amory Ceridwen

-

Tresorera : Rosa Mº Hernandez Prior

-

Secretària : Carme Diaz Martínez
Vocals:

-

Maite Batalla Vázquez

-

Itziar Franco Ortiz

-

Anna Vila Bosch

-

Eva Pérez Santos

-

Mireia Valls Roc

-

Juliet Grau Gil

-

Patricia Martínez Rodríguez

-

Alma Hayes
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-

Mireia Mas Busom

-

Marga Bernárdez Casaus

-

Silvia Garcia Dalmases

Es procedeix a la votació i en conseqüència la Sra. Sonia Afuera Fernández és proclamada
presidenta de l’AMPA de l’Escola Els Pinetons de La Garriga per unanimitat, juntament amb
l’equip presentat anteriorment per cada un dels càrrecs.
4.- Acords
1. S’aprova el nomenament de la nova Junta Directiva de l’AMPA
2. No s’aproven els comptes del curs 2016-17 de l’AMPA per unanimitat
3. No s’aprova el pressupost pel curs 2017-18 de l’AMPA per unanimitat

5.- Debat, idees i propostes
Es divideixen els pares per grups i van passant per les diferents comissions (educativa i
socialització de llibres, extraescolars i menjador, festes, comunicació i participació) i allà
expressen els seus dubtes, idees i propostes de les quals cada comissió en farà un petit resum.

La presidenta aixeca la sessió a les 19:00h, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta amb
el vistiplau de la presidenta.

La secretaria sortint

Vist i plau de la presidenta sortint

Carme Diaz Martínez

Sonia Afuera Fernández

La secretaria entrant

Vist i plau de la presidenta entrant

Carme Diaz Martinez

Sonia Afuera Fernandez
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