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ACTA	DE	L’ANTERIOR	ASSEMBLEA	GENERAL	ORDINÀRIA	

CURS	2018-19	
	
Miralcamp,	a	 les	21.00	h	del	dia	20	de	setembre	de	2018	es	 reuneix,	prèvia	convocatòria,	 la	
Junta	de	l’AMPA	amb	els	pares	i	mares	de	l’alumnat	de	l’Escola	Sant	Miquel	de	Miralcamp,	en	
l’Assemblea	General	Ordinària	anual	amb	el	següent	ordre	del	dia:	

	

ORDRE	DEL	DIA:	

1. Presentació	
2. Lectura	de	l’acta	anterior	i	aprovació,	si	s’escau	
3. Memòria	del	curs	anterior	2017-18	
4. Estat	de	comptes	del	curs	anterior	2017-18	
5. Presentació	de	la	Nova	Junta	pel	curs	present	2018-19	
6. Informacions	del	curs	2018-19	
7. Precs	i	preguntes	

DESENVOLUPAMENT	DE	LA	SESSIÓ:	

1. PRESENTACIÓ:	
En	primer	 lloc	el	president,	 Jorge	Espinosa,	dóna	 la	benvinguda	a	 tots	els	assistents	 i	
dóna	inici	a	la	sessió.	
	

2. LECTURA	DE	L’ACTA	ANTERIOR	I	APROVACIÓ,	SI	S’ESCAU:	
La	Sara	Cortada,	en	qualitat	de	secretària,	fa	 la	 lectura	de	l’acta	de	la	sessió	anterior,	
corresponent	a	l’Assemblea	General	Ordinària	de	l’inici	del	curs	2017-18.	
Es	dóna	per	aprovada	sense	incidències.	
	

3. MEMÒRIA	DEL	CURS	ANTERIOR	2017-18	
El	president	sortint,	Jorge	Espinosa,	fa	un	balanç	general	del	curs	2017-18	(número	de	
socis,	 activitats	 extraescolars,	 serveis,	 esplais,	 actes	 on	 l’AMPA	 ha	 col·laborat	
econòmicament,	etc).	
	

4. ESTAT	DE	COMPTES	DEL	CURS	ANTERIOR	2017-18	
La	tresorera	sortint,	Rosa	Cots,	presenta	l’estat	de	comptes	i	es	donen	per	aprovats.	
	

5. PRESENTACIÓ	DE	LA	NOVA	JUNTA	PEL	CURS	2018-19	
Feta	 la	 lectura	de	l’última	acta	 i	el	repàs	del	curs	2017-18,	es	dóna	per	tancat	el	curs	
anterior,	s’agraeix	la	seva	dedicació	als	membres	de	la	Junta	sortints,	Mar	Pallàs,	Magí	
Prats	i	Carlos	Culebras	i	es	presenta	la	Nova	Junta	per	al	curs	2018-19:	
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President:	Josep	Bonvehí	
Tresorera:	Rosa	Parra	
Secretària:	Sílvia	Garcia	
Vocals:	 Jorge	 Espinosa,	 Sara	 Cortada,	 Rosa	 Cots,	 Míriam	Montaner,	 Sara	 Cambray	 i	
Vanesa	Biosca.	
	

6. INFORMACIONS	DEL	CURS	2018-19	
La	Rosa	Cots	explica	el	pressupost	per	al	curs	2018-19.	
	
La	 Rosa	 Cots	 comenta	 que	 hi	 ha	 hagut	 un	 canvi	 en	 l’activitat	 d’escacs.	 Fins	 el	 curs	
anterior	 venien	de	 l’acadèmia	de	 Lleida	però	 com	que	hi	 havia	 pocs	 nens,	 el	mateix	
monitor	del	curs	passat,	es	va	oferir	per	venir	ell	mateix	com	a	particular.	
	
El	Jorge	comenta	diferents	aspectes	relatius	al	curs:	
- Remarca	 la	 importància	 de	 tirar	 els	 papers	 de	 les	 baixes	 de	 les	 activitats	 a	 la	

bústia,	així	com	la	importància	de	tirar	els	papers	dins	del	període	marcat.	
- Que	els	sondejos,	que	es	poden	arribar	a	fer,	són	importants.	
- Comenta	que	volem	canviar	de	subministrador	dels	xandalls,	 ja	que	amb	l’actual,	

hem	tingut	molts	problemes.	
- Un	 tema	 molt	 important	 que	 vol	 destacar,	 és	 el	 tema	 del	 menjador.	 En	

l’assemblea	del	curs	2017-18	hi	van	haver	queixes	relatives	al	menjador,	a	partir	
d’aquell	moment	 la	 junta	de	 l’AMPA	pren	 la	decisió	de	 començar	 a	 incidir	 en	el	
tema.	És	per	això	que	es	fan	els	fulls	de	queixes	 i	totes	aquelles	queixes	que	ens	
han	fet	arribar	els	pares	i	mares,	l’AMPA	les	ha	portat	al	Consell	Comarcal.	El	Jorge	
va	 demanar	 el	 contracte	 que	 es	 té	 amb	 ALESSA,	 empresa	 adjudicatària	 del	
contracte.	Explica	totes	les	actuacions	que	s’han	fet	a	nivell	d’AMPA.	
El	Sr.	Jordi	intervé	per	explicar	que	des	de	l’escola	també	estan	vetllant	per	aquest	
tema.	 Que	 ell	 no	 veu	 clares	 les	 condicions	 d’ús	 del	 menjador,	 explicades	 en	 el	
contracte.	 És	 un	 tema	 que	 ell	 personalment	 ha	 tractat	 amb	 el	 Departament,	
inspecció	i	el	consell.	
Una	mare,	comenta	que	potser	es	podria	 fer	una	denúncia	o	queixa	al	Síndic	de	
Greuges.	 Un	 pare,	 afirma	 que	 si	 que	 es	 podria	 fer	 una	 queixa,	 en	 la	 qual,	 es	
demanés	les	respostes	a	les	queixes	presentades	davant	el	Consell	Escolar	i	que	no	
es	fan.	
Una	mare	pregunta	si	al	menjador	hi	ha	descomptes	per	a	famílies	nombroses.	Al	
contracte	 no	 hi	 surt	 res,	 se	 li	 proposa	 que	 faci	 una	 queixa	 per	 a	 que	 quedi	
constància	i	ho	incloguin	en	el	cas	de	fer	un	nou	contracte.	

- A	petició	d’alguns	pares	i	mares,	les	activitats	extraescolars	es	van	passar	a	finals	
de	 juny.	 Però	 hi	 ha	 hagut	 alguns	 problemes.	 De	 cara	 al	 curs	 vinent	mirarem	de	
trobar-hi	una	solució.	
Una	mare	exposa	que	a	finals	de	curs,	ella	encara	no	sap	els	horaris	de	totes	 les	
activitats	que	el	seu	fill	fa	fora	de	l’escola	i	per	tant	no	pot	fer	la	inscripció	al	juny.	
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Una	mare	pregunta	si	en	el	cas	que	l’acollida	es	deixés	de	fer,	si	se	l’avisaria	amb	
antelació.	
	

7. PRECS	I	PERGUNTES	
Durant	l’Assemblea	s’han	anat	comentant	i	resolent	els	dubtes	i	preguntes.	
	
I	 sense	 més	 a	 tractar,	 el	 President	 tanca	 la	 sessió	 a	 les	 22.40	 h	 de	 la	 qual	 com	 a	
secretària	n’estenc	l’acta,	que	signen	els	membres	de	la	Junta	de	l’AMPA.	
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