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

CURS:   2014/2015 
DIA:    27/11/2014 
HORA D’INICI:   21:10 hores 
LLOC:   Col·legi Sant Miquel, Molins de Rei. 

S’inicia la reunió amb la presència de 21 Pares d’alumnes i 11 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 2012-2013 del passat 21 de Novembre del 2013. 

Memòria d’activitats del curs 2013-2014.- Es presenta un PowerPoint amb totes les activitats realitzades durant el curs 2013/2014 
(Castanyada, Caga Tió, Patge Gregori, Setmana de la Família, Xerrades, Festival de Patinatge, Sant Jordi,  Revista, Web, ONG 
Manyanet Solidari, Biblioteca, Vigilància del Pati) i de les activitats extraescolars que es desenvolupen a l´escola (Escola  Esportiva, 
Patinatge, Bàsquet, Natació, Dansa Moderna, Taekwondo, Música i Bàsquet de Pares). 

Renovació de càrrecs de la Junta.- S’informa que Eugeni López és ara el nou President de la Junta. 

S’aprova sense cap vot en contra la nova composició de la Junta que resta de la següent forma. 

President: Eugeni López 
Vicepresidents: Esther Mollón i Rosa Montserrat 
Tresorer:  Vicenç Cucurull, Irene Chica 
Secretari:  Maite Rodríguez 
Vocals:   Mònica Alba, Montse Duch, Marga Montserrat, Cristina Parellada, David Massós, Susana Batista, Eva Mª Janés, Raul 
Marín i Jordi Juarez. 
Queden com a col·laboradors de la junta la Sra. Goretti Ortega, Esther Arnaus i Blas Pérez. 
 

Estat de comptes i pressupostos exercici 2013-2014.- En Vicenç Cucurull exposa la situació dels comptes de fons d’orfandat, 
esports i AMPA, corresponents a l’exercici 2013-2014. 

S’aprova sense cap vot en contra tots els comptes de l’exercici anterior i és presenta i s’aproven els pressupostos per l’exercici 2014-
2015. 

S’acorda deixar igual la quota d'esports, és a dir, de 36€ i  la quota d’Ampa queda igual a 40€ per família. 

La quota d´orfenesa queda igual a 35,00 €, tal com es va aprovar a l´assemblea del curs passat i es concreta que l'any vinent s'haurà 
de revisar. 
S’enviarà una circular informant que al desembre es passarà el rebut de l’Ampa (per família) i d’orfandat (per alumne/a). 
 
Es proposa no deixar fer una activitat extraescolar si es tenen pendents dos rebuts anteriors. Es cobraran les despeses de retornament 
dels rebuts. Les activitats de les extraescolars (excepte piscina, música i escola esportiva) es realitzen del mes de setembre a juny. Qui 
no porti el nen els mesos de juny i setembre no podrà continuar a l'octubre sense abans pagar aquests dos mesos pendents. Aquesta 
modificació dels Estatuts es pot realitzar ja que la convocatòria és Ordinària i Extraordinària. S'aprova per un vot en contra i la resta a 
favor. 

Fons d´orfenesa. En Vicenç Cucurull explica  en la situació econòmica en la qual es troba el compte i que l'any vinent s'haurà de 
revisar per poder fer front a les despeses. 

 
Fets esdevinguts el passat 13 d'octubre de 2014 amb el professor de 5è de primària. Es comenta el cas i s'informa 
que no es pot fer cap reclamació al jutge ni als Mossos d'Esquadra. 
A nivell d'Escoles Cristianes es farà una queixa formal a la Consellera d'Ensanayament:  
1- Queixa pels fets que van passar. 
2- Que els fets no es puguin tornar a repetir. 
Es sol·licitarà un protocol per que això no torni a passar. L' escola ens informarà de les gestions que es facin i de les 
respostes que es rebin. 
 



Un pare (Jordi Campos) proposa de fer una queixa al Síndic de Greuges. S'informarà i ell ens farà arribar les  
suggerències de com hem d'actuar. 
  
 

Torn obert de paraula.-  

Es respon a les preguntes de l'Assamblea de l'Any anterior que un pare no té clar. 

Hi ha una mare que fa una queixa per la limitació d'espai de l'activitat de patinatge. Se li comenta que això ja s'ha parlat amb la vocal 
de patinatge i s'ha donat una millora. Se li diu que presenti una altre possible solució a la junta  i que  s'en parlarà. 

Es comenta que la pàgina weeb de l'AMPA és en obres i que properament tornarà a funcionar correctament. 

Es pregunta si s’enviarà una circular amb l’acta de l’assemblea. Es recorda que l’acta es penjarà a la Weeb de l'Associació . 

Sense cap altra qüestió, a les 24 h., es dóna per acabada la reunió donant les gràcies per l´assistència. 

Molins de Rei a 27 de Novembre de 2014. 

 


