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ASSEMBLEA ORDINÀRIA - 23 d’octubre de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Meritxell Delgado, Eva Pujadas, Ainhoa Estrader, Alicia 

Sánchez, Georgina Gómez, Carlota Magester, Sergi Astier, Rebeca Peña, Eva Sabrià, 

Anna Fayos, Álvaro Méndez, Marc Pérez, Cristopher Messeguer, Loreta Cánepa, 

Paula Montero, Elisabeth Solé, Beatriz González, Ana M. Suárez, Alba López, Rosa 

Mª García, Jésica, Deborah Andrés,  i Damià Jiménez. 

Inici a les 17:10 h.  

1- Es presenta l’acte i es diu ordre de la reunió. 

2- Rendiment de comptes del 2017/18. Es llegeix el balanç econòmic del 2017. 

S’adjunta document. Destaca:  

 Despeses 

- Imprevistos: es destina quantitat pel que pugui passar (regals, flors, 

material trencat, cartells,...).   

- Material de menjador. 

- Acollida de Saned, canguratges, festes,... 

Ingressos 

- Premi de la Fapac. 

- Saldo targeta Carrefour. 

 

S’aclareix que el curs passat es va fer una Assemblea extraordinària per quadrar 

amb la subvenció.  

S’aprova el balanç. 

2- Proposta de pressupost pel curs 18/19 

Passem a la proposta del pressupost 2018/19. S’adjunta document. Destaca: 

 Despeses 

- Imprevistos: 200 € pel que pugui passar, en tot cas si sobren serà positiu.  

- Armari. 

     Ingressos 

- Targeta regal Carrefour, Saldos anteriors, Menjador, Escola, Quota material. 

 

Es demana informació pel tema del rentaplats. Es comenta que per la 

qüestió de la nova normativa de menjadors, no preveiem cap inversió. Està 

clar que si es trenca l’haurem d’arreglar.  

Es comenta per sobre el tema del decret de Menjadors (se’n parlarà a la 

reunió de junta).  
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S’aprova la proposta. 

3- Elecció de càrrecs  

Es presenten a disposició els càrrecs actuals de secretari i tresorera. Ningú té 

objeccions. 

 Els càrrecs de president i vicepresidenta ja es va anunciar el curs passat que es 

posarien en renovació. Pel càrrec de president es postula Georgina Gómez, 

mentre que per vicepresidenta queda sense aspirants.  

Per tant els càrrecs queden: 

Presidenta: Georgina Gómez 

Vicepresidenta: Exempt 

Tresorera: Meritxell Delgado 

Secretari: Damià Jiménez 

 

      A més es proposa que siguin vocals membres de les comissions i qui ho desitgi.    

Es proposen a: 

      Laia Domènech, vocal de la comissió de menjador, 

      Laia Font, vocal de la comissió de comunicació, 

      Eva Sabrià, vocal de la comissió de festes. 

 

      També es proposa a Daniel Butti com a representant de l’AFA pel Consell 

Escolar.  

 

S’aproven totes les propostes de càrrecs per unanimitat. 

4- Precs i preguntes. 

Eva agraeix la feina feta pel Daniel tot aquest temps i posa en valor la gran 

feina que ha dut a terme i amb el desinterès i eficàcia que l’ha realitzat.  

 

Acaba la reunió a les 17:45 h. 

President                                                                                                  Secretari  


