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ASSISTENTS: 
 

 Membres de la Junta de l’AMPA 
 Relació famílies sòcies assistents a la reunió: 

Família sòcia núm. 513                           Família sòcia núm. 790 
Família sòcia núm. 798                           Família sòcia núm. 795 
Família sòcia núm. 904                           Família sòcia núm. 785 
Família sòcia núm. 315                           Família sòcia núm. 724 
Família sòcia núm. 914                           Família sòcia núm. 788 
Família sòcia núm. 137                           Família sòcia núm. 783 
Família sòcia núm. 619                           Família sòcia núm. 663 
Família sòcia núm. 576                           Família sòcia núm. 547 
Família sòcia núm. 758                           Família sòcia núm. 877 
Família sòcia núm. 416 
 

Resum de la reunió: 
 

  
Es fa lectura de l’acta anterior, i es mencionen els punts del dia de l’assemblea. 
Es pren nota del núm de soci de les famílies participants per tal de validar els vots 
que es realitzin al llarg de l’assemblea. 
 
Cristina Romero presenta els comptes del curs 2019-20, inici del curs passat, gestió y 
foto final de les comptes. 
321 socis curs 2019-20+increment en subvencions de 600€. 
S’aproven per majoria absoluta els comptes del curs 2019-20 
 
Presentació de pressupost pel curs 2020-21. 
Es planteja l’opció de que quan es realitzin “concursos” hi hagi premis per tots els 
participants, encara que sigui de forma simbòlica. 
S’aprova per majoria el pressupost presentat pel curs 2020-21. 
Altes, baixes i renovacions dels càrrecs de la Junta. 
S’anomenen les altes i baixes de tota la junta, i s’aproven per majoria. 
 
Es planteja la possibilitat de reduir la quota, s’entra en debat i queda pendent de 
valorar al llarg del curs en funció del % de socis. 
 
Es proposa que es puguin fer donacions amb l’excedent que tinguem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Es proposa modificació dels estatuts per canviar la denominació d’AMPA a AFA. 
Per poder fer aquesta assemblea online, es va a ver de fer junta extraordinària i 
aprovar-ho degut a la situació actual. Es proposa incloure-ho com una possibilitat 
als estatuts per poder fer sempre les assemblees de forma digital. Es deixa pendent 
per la propera assemblea.  
 
Es planteja la proposta del canvi de menjador. Algunes famílies desconeixien les 
situacions i canvis que s’han produït. Es proposa fer abans una enquesta per veure 
si les famílies volen valorar el canvi o continuar directament amb el Menú del Petit.  
 
ES tanca la reunió després del torn de precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 


