
 

Assemblea general  
 
Data: 12 de novembre de 2020, a les 19h.  
 
Hi assisteixen: Cristina Escolà, Sara Fernández, Aurora Arenas, Ana Carrasco, Mª José 

García, Patrícia Sempere i 7 famílies de l’AFA. 

 

Ordre del dia:  
1.- Presentació de la nova junta de l’AFA Montgròs i votacions. 

2.- Informació de les comissions del centre. 

3.- Liquidació comptes curs 19-20 i presentació pressupost curs 20-21 

4.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió:  
 

1.- Comencem l’assamblea presentant els membres de la nova junta als assistents. Es             

realitzen les votacions i el recompte queda així: 13 a favor, 0 en contra, o en blanc. 

2.- La presidenta, Cristina Escolà, informa als assistents sobre les comissions mixtes que té el               

centre aquest curs: matemàtiques, igualtat, viatge de fi de curs de 4t i Eco Montgròs que                

actualment és la que està més activa. S’anima als participants a que s’uneixin a les comissions                

si és del seu interès, informant primer a l’AFA per correu electrònic. 

3.- La tresorera, Sara Fernández, exposa la liquidació dels comptes del curs 19-20 i el               

pressupost 2020-21, es realitzen les votacions per a aprovar-ho i el recompte dóna 13 a favor 0                 

en contra o en blanc. 

4.- Precs i preguntes: 

- Es fa una suggerència en relació a adquirir mesuradors de CO2 amb la partida              

destinada a Covid. Es respon que es preguntarà al centre si ho veuen necessari. 

- Es pregunta per la subvenció del 2020 de l’ajuntament i l’import. Es respon que es va                

decidir renunciar a aquesta subvenció per ajudar a finançar les mesures per pal.liar els              

efectes de la Covid-19. L’import de l‘última subvenció (2019) va ser d’uns 1700€. 

- Es valora positivament per les famílies el servei de neteja a l’hora del pati. 

- Es pregunta si l’Ajuntament es fa càrrec de la neteja extra dels serveis del centre. La                

presidenta explica que es farà el requeriment al consell municipal que hi ha previst              

aquest mes de novembre. 



 
- Es pregunta envers la possibilitat de col·laborar econòmicament amb l’aula d’atenció a            

la diversitat. Se li demana a la mare que ho planteja, que ho parli directament amb la                 

mestra encarregada i que sigui ella qui faci la demanda concreta.  

Sense més temes a tractar, s'acaba la reunió a les 20’15 h. del dia 12 de novembre de 2020 

La Presidenta      La secretària 

Cristina Escolà                Sara P. Sempere 
 


