
Acta de la sessió ordinària de dia 14/12/2017

Identificació de la sessió

 Caràcter: ordinària

 Data: 14 de desembre de 2017

 Horari: de 18.00 a 19.15 hores

 Lloc: AMIPA CEIP Es Molinar

Assistents

 Pilar M. (presidenta)

 Miquel C. (secretari)

 Mª José L. (vocal)

 Rosa J. (vocal)

 Eva A. (vocal)

 Arantzazu Á. (vocal)

Absents

 Pedro M. (vicepresident)

 Joana C. (vocal)

 Ana Naida C. (vocal)

 Maria C. (vocal)

 Laura O. (vocal)

Ordre del dia

1. Canvi del model de comptabilitat de l’AMIPA

2. Dimissió del vicepresident

3. Propostes de baixa de socis (petició per correu de JG)

4. Supressió dels beneficis dels membres de la Junta Directiva

5. Propostes de funcionament de les reunions de la Junta Directiva

6. Propostes de Nadal

7. Propostes de funcionament de les comissions
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8. Propostes pel Consell Escolar

9. Propostes de subvencions a socis

10. Propostes de sortides escolars

11. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Canvi del model de comptabilitat de l’AMIPA

El Secretari informa que va assistir al curs de comptabilitat d’AMIPA de la FAPA i que fa anys que
per Llei s’ha de fer comptabilitat per partida doble. Actualment no es duu cap tipus de comptabilitat.

S’acorda que a partir de l’1 de gener de 2018 es farà la comptabilitat per partida doble.

2. Dimissió del vicepresident

El vicepresident presenta la seva dimissió davant la presidenta de l’AMIPA per motius personals.
S’accepta la seva dimissió. El càrrec de vicepresidenta l’ocuparà a partir d’ara Rosa J.

3. Propostes de baixa de socis (petició per correu de JG)

A petició d’un correu electrònic on es demanava la baixa d’un soci per no satisfer les quotes, s’han
consultat els estatus i també amb la FAPA i s’acorda el següent:

• Les baixes s’han de fer prèvia audiència de l’interessat, segons indiquen els estatuts.

• Com es va acordar a la Junta de 27 d’abril de 2017, els socis tenen fins a final de curs (juny)
per abonar la quota anual.

• Mentre  no  s’aboni  la  quota  anual,  els  socis  no  podran  gaudir  dels  beneficis  de  ser-ho
(descomptes, etc.).

4. Supressió dels beneficis dels membres de la Junta Directiva

En  anteriors  directives  de  l’AMIPA els  seus  membres  tenien  certs  beneficis  en  determinades
ocasions  (per  exemple,  pagar  menys  en  algunes  activitats).  L’actual  AMIPA no ha  gaudit  mai
d’aquests beneficis, que van en contra dels estatuts, i fan constar en acta que no hi ha cap benefici
per ser membre de la Junta Directiva de l’AMIPA. 

5. Propostes de funcionament de les reunions de la Junta Directiva

S’acorda que l’AMIPA es reunirà el darrer dijous de cada mes, a les 17.45h en primera convocatòria
i a les 18.00h en segona convocatòria.

La constitució serà igual que la de l’Assemblea General: en primera convocatòria hi ha d’haver la
meitat dels membres més un; i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de membres.
L’assistència de la presidenta o persona en qui delegui és obligatòria.
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S’acorda també publicar les actes de l’AMIPA a la web.

6. Propostes de Nadal

S’acorda el següent:

• Aportació de 50€ a la cavalcada de reis

• Berenar  d’activitats  extraescolars  (darrer  dia  de  desembre):  l’AMIPA convida  a  sucs  i
madalenes

• Escola de Nadal: es cancel·la per falta d’assistents. S’ha contactat amb Espiral i es proposa
com a alternativa l’escola de Nadal del Coll  den Rabassa, que la fan ells  i accepten els
nostres alumnes.

• L’AMIPA convidarà als caramels dels patges reials dels cursos d’infantil.

• S’acorda col·laborar aquest Nadal amb les campanyes de Rebost Solidari de Càritas i Cap
Infant Sense Jugueta de Montisió Solidari.

• S’acorda fer un regal (cistella de Nadal)  al  personal de neteja,  cuina i  manteniment per
l’ajuda que sempre donen a l’AMIPA.

• S’acorda comprar un lot d’entrades d’AFEDECO per les atraccions de Nadal del centre de
Palma i donar-les als nins de viatge d’estudis per a que les incloguin a la seva tómbola.

7. Propostes de funcionament de les comissions

S’acorda, per recomanació de la FAPA, que les comissions de treball són autònomes i independents,
sempre amb el vist-i-plau de la presidenta.

8. Propostes pel Consell Escolar

S’acorda fer les següents preguntes al Consell Escolar:

• Quines activitats extraescolars te reconegudes l’escola?

• Què s’ha de fer amb els nins que no poden venir a cercar-los abans a les 16.30?

• Com es tracten els nins que no són de l’escola que van a activitats extraescolars?

9. Propostes de subvencions a socis

S’acorda subvencionar amb 5€ als nins socis de 6è de primària que van al viatge d’estudis i amb 3€
als nins socis que van a colònies de 3r de primària i 5 anys.

S’acorda subvencionar amb 2€ als nins socis en totes les sortides familiars que fa l’AMIPA.

Es recorda que l’AMIPA ja subvenciona amb 2€ als nins socis en una sortida escolar, que tria la
tutora de cada curs.

10. Propostes de sortides escolars
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Es demanen propostes de sortides familiars per al  primer trimestre de l’any vinent.  Es miraran
opcions.

11. Precs i preguntes

Na Rosa de la comissió de festes informa que ja està en marxa la festa de Sant Sebastia el dia 19 de
gener. Hi haurà dimonis i batucada, l’AMIPA pagarà l’actuació, al igual que el personal de Dic Drac
(animació i personal de la porta d’entrada). També es farà un taller de màscares de dimoni el dia 17
de gener. S’han demanat torradores, cadires i taules a l’ajuntament.

Després de les informacions aparegudes en premsa, l’AMIPA s’oposa al tancament de la biblioteca
del Molinar. S’estudiaran diverses accions per evitar el seu tancament.

La presidenta aixeca la sessió a les 19.15 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i plau

La presidenta

Miquel C. Mª Pilar M.
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