Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - ASSAMBLEA GENERAL

Núm. de la sessió: 09/2009-2010
Data: 16/07/2010
Horari: 21:30h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Assistents:
Membres de les Comissions Delegades i demés associats.

Ordre del dia:
1. Elecció nova Junta Directiva
2. Inscripció de la nova titularitat de la Junta Directiva i canvi titulars compte bancari
3. Venda de llibres i material escolar
4. Extraescolars

Desenvolupament de la sessió:
1. Elecció de la nova Junta Directiva
Seguidament es procedeix a l’elecció de la nova Junta directiva, quedant aprovats els nous
càrrecs de la següent manera:

-

Presidenta:

Luciana Glogowski, amb DNI 40351635K

-

Vicepresident: Pere Serrat, amb DNI 40331997W

-

Tresorera:

-

Vicetresorera: Èlia Llinàs, amb DNI 40340546H

-

Secretaria:

Glòria Deulofeu, amb DNI 78003109N

-

Vicesecretari:

Alexandre Penadès. amb DNI 40526535Y

-

Vocals:

Francesc Ferrés, amb DNI 40323370T

Maria Dolors Mancebo, amb DNI 40343227P

Yolanda Baldomero, amb DNI 40346333D
Núria Mas, amb DNI 40334945Y
Maria Jose Navajas, amb DNI 43677122F
Sebastien Gardavoir, amb NIE X2781714W
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2. Inscripció de la nova titularitat de la Junta Directiva i canvi titulars del compte
bancari
Acte seguit, conforme amb el que s’estableix a l’art. 9 5. a) de la Llei 7/1997, de 18 de juny
d’associacions, s’acorda que s’expedeixi pel secretari certificat suficient, per procedir a la
presentar la corresponent sollicitud davant de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
del canvi dels càrrecs que formen la nova Junta directiva.
Així mateix, amb concordança amb la nova titularitat de la Junta Directiva i per facilitar
qualsevol tipus de tramitació, s’acorda el canvi dels titulars del compte bancari que disposa
aquesta AMPA a la Caixa de Girona. Actualment consten com a tals, la Sra. Neus Collell Planas,
la Sra. Montserrat Pujadas Salamaña i la Sra. Eva Maria Arroyo Moreno, sent escaient que
constin com a nous titulars la Presidenta, la Tresorera i la Vicetresorera, això és: la Sra. Luciana
Glogowski, la Sra. Maria Dolors Mancebo y la Sra. Èlia Llinàs.

3. Venda de llibres i altres.
S’acorda que els dies de venda dels llibres pels socis de l’AMPA serà els dies 2, 3 i 6 de
setembre a les 17.00 h a l’aula d’informàtica de l’escola. També es posaran a la venda les
bates, les bosses escolars... Pel que fa a les samarretes es posaran a la venda tant les d’aquest
any nou (color taronja) com les que resten en estoc dels anys anteriors, per si algú la volgués
de color blanc o lila.
No es posarà a la venda els xandalls. Es farà més endavant, informant pels mitjans comuns als
pares i a les mares dels dies de venda.
En Francesc Ferrés es posarà en contacte amb la Montse per informar-se del nom de la persona
de contacte de l’empresa. Així mateix, se’l farà saber el malestar en relació a les cremalleres,
dons han hagut problemes amb aquestes.

S’acorda quedar el proper dia 29 de juliol a les 21.00 h a l’aula d’informàtica per procedir a
l’embossament dels llibres que han arribat i tenir-los preparats pel dia de la venda. Amb
l’embossament es farà el recompte dels llibres, per saber si han arribat tots, i si s’han de fer les
reclamacions oportunes.
A dia d’avui, falten per arribar els llibres de l’editorial Teide.
Aquest any, la comissió de llibres ha acordat fer el lliurament dels llibres amb bosses
compostables. Punt que ha estat lloat per tothom.

4. Extraescolars
Pren la paraula els representants de la comissió d’extraescolars, i informen que s’havia parlat de
que els extraescolars del nou curs es dividissin en dues tongades, oferint extraescolars per
primària i extraescolars per infantil. S’havia parlat d’oferir anglès, patinatge, informàtica,... però
aquestes millores a dia d’avui esta en negociació.
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En relació al curs anterior, es manté l’empresa amb la qual es van fer els extraescolars, les
classes ofertes de psicoestimulació creativa i la acollida matinal que va tenir molta acceptació.
Els extraescolars començaran a l’octubre, dons qui ho ofereix comencen a l’octubre.

Acords i previsions:
-

Elecció nova Junta Directiva

-

Presentació

-

Canvi dels titulars del compte bancari de l’associació

-

Es queda el dia 29 d’aquest mes a les 21.00h per fer recompte i embossament dels
llibres.

-

Els dies de venda dels llibres, samarretes, ... seran el 2, 3 i 6 de setembre a les
17.00h a l’aula d’informàtica de l’escola

El Secretari

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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