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ACTA JUNTA SETEMBRE 2018 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 13/09/2018 
Hora inici/fi 19.00h. - 21.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa: 
 

Nom Càrrec 
David Loyo 
Belen Roca 
Mireia Ortuño 
Sandra López  
Núria Vallet 
Carles de Castro 
Juan Antonio  
Raquel Molina 
Inmaculada Cobo 
Raquel Molina 
Jordi Jimeno 

President 
Tresorera 
Secretaria 
Vocal Extraescolars 
 

 

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Laia Soriano. 

 
Com a punt previ a la reunió el president informa que la Sr. Griselda Gonzalez ha renunciat al seu càrrec                    
com a Vicepresidenta (ha marxat de l’escola). La persona que ocuparà el seu càrrec a partir d’ara serà la                   
Sra. Raquel Moreno. 
 
Es recull l’esmena de la reunió anterior sobre la comissió de Tresoreria, a partir d’ara s’enviarà un resum                  
de les factures als responsables de les diferents comissions per correu electrònic, i si donen el seu                 
vist-i-plau es pagaran. A les juntes posteriors s’aprovaran les factures rebudes i pagades.  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió 
2. Estat de les vocalies  
3. Contracte Ivo (la Belén aporta informació) 
4. Comissió administrativa  
5. Precs i preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió: 
Es comenta que l’actual junta no pot aprovar l’última acta ja què és va celebrar amb l’antiga junta. 

2. Estat de les vocalies: la comissió de tresoreria informa sobre les despeses i el tancament de l’exercici                 
anterior. S’adjunta document. 
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3. Contracte Ivo: en relació al contracte del professor d’escacs i per tal de regularitzar-lo, s’acorda               
contactar amb les famílies interessades en aquesta activitat (22 famílies) i explicar les diferents              
casuístiques; incrementar la quota a 25€ si es continua amb l’Ivo o fer l’activitat amb l’Eina a un preu                   
més econòmic. 

4. Comissió administrativa: s’informa que fins ara l’Inma era la responsable de la comissió administrativa              
i que per aquesta feina cobrava unes dietes, per tal de regularitzar la situació i repartir les seves                  
tasques se li demana que faci un resum de les seves funcions. Es comenta que fa base de dades, filtre                    
mail info, seguiment extraescolars, permisos, menjador... 
S’acorda parlar amb la direcció per tal de conèixer realment les necessitats de l’escola. 
La Belén informa que preguntarà a l’Eina quan suposaria fer un contracte de 10h setmanals. 

5. Precs i preguntes: en relació al càrrec de vicepresidenta que a partir d’ara ocuparà la Sra. Molina                 
s’informa que assistirà a les reunions trimestrals del Consell Escolar. 
� Es comenta que seria bo la creació d’ una comissió de menjador. 
� S’informa que cal comprar un altaveu per les extraescolars i una plastificadora. S’acorda             

demanar pressupost per a la seva valoració. 
 

 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del                  
president. 
 

El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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