
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 

D’ALUMNES DE L’ESCOLA ESTEL GUINARDÓ 

2 de desembre de 2019 

 

Dia:   2 de desembre de 2019 

Hora:  16:45 h. en primera convocatòria 

  17:15 h. en segona convocatòria 

Lloc:  Menjador de l’escola  

Presents: La Junta de l’AFA i pares i mares  

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació de l’acta de Assemblea General 2018 del 22 d’octubre de 2018 

2.- Presentació i, si s’escau, aprovació dels comptes dels curs 2018-2019 

3.- Presentació i, si s’escau, aprovació del pressupost i quotes per al curs 2019-2020 

4.- Renovació i ratificació de membres de la Junta  

5.- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

S’inicia l’Assemblea General en segona convocatòria un cop acabada la presentació de la 

memòria d’activitats del curs passat.  

 

1.-Aprovació acta Assemblea General 2018 

 No es presenta cap esmena a l’acta presentada 

 Queda aprovada l’acta de l’Assemblea amb data 22 d’octubre de 2018 

 

2.- Presentació i, si s’escau, aprovació dels comptes dels curs 2018-2019 

 Es presenta el tancament dels comptes i balanç econòmic del curs anterior  

 Es valora de forma qualitativa els resultats de les diferents partides  

 Queden aprovats els comptes de 2018-2019 

 



 
 

 

3.- Presentació i, si s’escau, aprovació del pressupost i quotes per al curs 2019-2020 

 Es presenta el pressupost de l’any vinent 

 Es presenten i es motiven els diferents ajustos i canvis en quotes puntuals 

 Queda aprovat el pressupost del 2019-2020 

 

4.- Renovació o ratificació de membres de la Junta  

 S’informa de les persones que ocupen actualment els càrrecs de President/a, 

Tresorer/a i Secretari/a 

 L’actual Presidenta presenta la seva baixa en el càrrec 

 Es consulta a l’Assemblea si hi ha voluntaris a ocupar aquests càrrecs  

 Es presenta una nova candidata al càrrec de President/a 

 S’aprova la candidatura presentada  

 Per tant queden aprovats i ratificats els següents membres de la Junta: 

o Eva Falcó Alquézar, Presidenta 

o Milena Verrié Biosca, Tresorera i Vicepresidenta 

o Andros Boix Fahmüller, Secretari 

 

6.- Precs i preguntes 

 Algunes persones assistents pregunten sobre la participació en la Junta de l’AMPA i 

comissions. La Junta directiva i les persones representants de les diferents comissions 

presents expliquen les diferents opcions de participació i se’ls convida a participar a la 

propera reunió de Junta per tal de conèixer més a fons el funcionament. 

 

 També es plantegen qüestions relacionades amb la relació AFA-Escola, sobre com es 

gestionen les necessitats especials i el motiu pel qual no hi s’ofereixen activitats 

extraescolars a infants de P3. La Junta respon a totes les preguntes i es resolen els 

dubtes sorgits.  

 

ACORDS  

 S’aprova l’acta de l’Assemblea General de 2018 del 22 d’octubre del 2018  

 S’aprova el resultat econòmic del curs 2018-2019 

 S’aprova el pressupost per al curs 2019-2020  

 S’aprova el nou càrrec de Presidenta i es ratifiquen els càrrecs de Tresorera i Secretari  

 

 



 
 

 

La Presidenta aixeca la sessió a les 18:15, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.  

 

          

La Presidenta       El Secretari     

Marta Calatayud       Andros Boix     


