ACTA 1: Assemblea General 4 d’Octubre de 2013.
A Castelldefels a les 17:00 hores del dia 4 d’octubre de 2013 es reuneix l’Assemblea
General amb caràcter ordinari de l’Associació de Familias d’Alumnes de l’Escola Torre
Barona. d’acord amb la convocatòria realitzada amb el següent:

Ordre del Dia:
1. Presentació de l’AFA a les famílies.
2. Renovació de càrrecs.
3. Precs i preguntes

Resolució:

1. Breu presentació de l’AFA a càrrec de Mª Carmen Sánchez, a la qual
s’inclou també una explicació de per què no es poden presentar a la data i el
lloc de l’Assemblea l’estat de comptes actuals de l’AFA donat que es va
produïr un problema amb l’entitat bancària que està en vies de sol.lucionarse.
Es fan també aportacions explicatives per part dels responsables de cada una
de les Comissions actuals.
2. Presentació de càrrecs vacants a la Junta Directiva de l’AFA i les
Comissions, la Junta sortint dona pas al torn de presentació de candidaturas i
votacions a mà alçada a fi de renovar l’actual AFA. Un cop realitzades les
votacions a l’Assemblea General queda constituïda de la següent manera:
Nomenació de càrrecs vacants: President/a, Sots-president/a, Secretari@,
vocals i representants de les diferents Comissions.

Junta Directiva - Sortints/Entrants:
President/a: Carmina Rodríguez Lara/ Jose Ángel Ruiz
Sots-president/a: Mª Carmen Sánchez/ Helga Sánchez
Secretari@: Mª Carmen Santana/ Eva Gutiérrez
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Vocals: Sonia Montes, Manoli Sánchez/

Marta González, Mª del Mar Mayoral, Itzíar

Gorostiaga, Eva Bou i Yolanda Sustacha
Tresorer/a: Mª Jose (Aquest càrrec es manté de la Junta anterior i no es sotmés a votació)

Comissions – Sortints/Entrants:

•

Escola verda: Marie Montcourt surt voluntariamet de la Comissió i es manté
a aquesta Vicen Aguilar i Elsa Sánchez.

•

Pla de l’Entorn: Continua José Luis Bergas i s’afegeixen Daniel Hidalgo i
Elisabet.

•

Menjador: Continuen Marta López i Nieves Enrique i s’afegeix Esther Diaz.

•

Festes: Garcia/ Itziar Gorostiaga, Elsa Sánchez

•

Coordinadora d’Ampas: Continua Helga Sánchez i s’afegeix Eva Gutiérrez.

•

Nouvinguts: Surt Alicia i Continúen Yolanda Sustacha i Mª del Mar Mayoral
i s’afegeix Natalie Cruchet

•

Comunicació: Continua Marta Rodríguez i s’afegeix Raúl.

•

Formació de pares: Continua Natalie Crochet.

•

Sisé: Julia Garcia es l’actual representant d’aquesta Comissió.

Un cop aprovada la nova Junta Directiva i les Comissions es passa al torn de
prècs i preguntes.

3. Durant aquest es torna a sol.licitar per part d’alguns pares i mares la
presentació actualitzada dels comptes de l’AFA, i és resol que es posaran a
disposició de tothom un cop solventat el problema amb els codis d’accès a
l’entitat financera, que és preveu sigui al llarg de la setmana vinent.
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També se li demana a la Tresorera que hi hagi un llibre de caixa amb el
registre de moviments d’entrades i sortides al qual tothom tingui accès i
aquest llibre estigui a les instal.lacions de l’AFA, on en qualsevol moment
tots els membres de l’AFA que vulguin puguin demanar-ho per veure els
gastos i els ingressos generats a l’Associació
Es fa constar que l’AFA té un “deute” amb Vicen Aguilar (Comissió
d’Escola Verda), referent a material utilitzat durant el curs pasta, referent a
aquest tema, la presidenta sortint, Carmina Rodríguez, anúncia que és
conscient de la situació i que aquest deute quedarà liquidat de forma
inmediata.
Per acabar es resol que a fi de poder solucionar l’incidencia amb
l’entitat financera actual, la Presidenta sortint Dª Carmen Rodríguez
Lara i la Secretaria sortint Dª Mª del Carmen Santana, que actualment
consten a l’esmentat compte renuncien explícitament de ser-hi titulars
de compte alguna pertanyent a l’Associació de Families de l’Escola
Torre Barona.
A més es demana que els propers titulars d’aquest compte siguin el
President entrant D. José Ángel Ruiz i l’actual Tresorera Dª Mª José,
aquest compte a de ser de disponibilitat MANCOMUNADA per
sol.licitud expresa d’aquesta Associació .
Perquè així consti signaran la present acta els Presidents sortints i
entrants, les Secretàries sortints i entrants i la pròpia Tresorera.
Es demana per part de la comissió de festes, que seria interesssant que la
persona que estigui a la Comissió e sisé estiguès vinculada també amb la
Comissió de festes, sembla una bona proposta i queda pendent de resoldre.
S’aixeca la sessió sent les 18:15 hores del dia assenyalat a l’encapçalament
del present acta.

Presidents:

Secretàries:

Tresorera:
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