ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA ROSSEND MONTANÉ
Data: 1 de juliol de 2021
Hora: 20:00h
Lloc: https://meet.jit.si/AMPA010720212000 (amb control d’accés)

ORDRE DEL DIA
1 - Votació sobre el pagament individual o familiar de la quota pel curs 2021-2022.
2 – Votació sobre el preu del servei de canguratge pel curs 2021-2022.
3 - Precs i preguntes.

S’inicia l’assemblea a les 20:00h.
Es fa un breu resum de la última assemblea econòmica celebrada el dia 13 de maig i de les
decisions que es van prendre mitjançant votació dels assistents. S’informa que l’acta de la citada
assemblea està disponible al Drive perquè tots els socis la puguin consultar tal com ja es va
informar el dia següent a la seva celebració.
Una família demana aclariments envers les despeses fixes facilitades a l’anterior assemblea i
qüestiona la necessitat de tenir una administrativa permanentment. La junta explica les tasques
que du a terme la citada administrativa i en defensa la seva continuïtat per tal de garantir el bon
funcionament de l’AMPA. Es demana si alguna família vol assumir de manera altruista la feina
de l’administrativa i no hi ha cap voluntari.
1 - Votació sobre el pagament individual o familiar de la quota pel curs 2021-2022.
OPCIÓ A: 22 vots Quota única familiar de 67€, aprovada per majoria absoluta en l'Assemblea
Extraordinària del 13 de maig del 2021.
OPCIÓ B: 15 vots Quota diferenciada per família en funció del nombre de fills escolaritzats al
centre a data de 13 de setembre de 2021:
Família amb 1 fill escolaritzat: 59€
Família amb 2 fills escolaritzats 77€
Família amb 3 fills escolaritzats 85€
Guanya l’opció A. Quota única familiar de 67€

2 – Votació sobre el preu del servei de canguratge pel curs 2021-2022.
OPCIÓ A: 19 vots Quota familiar.
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OPCIÓ B: 17 vots Quota diferenciada per família en funció del nombre de fills a canguratge.

Guanya l’opció A. Quota familiar.
3 – Precs i preguntes.
Alguna família comenta que l’escola sembla no mostrar interès per l’oferiment de col·laboració
de les famílies. La junta proposa fer de mediadora per canalitzar aquests oferiments de
manera adequada per tal que sigui beneficiosa per a totes les parts.
Es recorda als assistents que hi ha oberta una recollida de propostes per a afrontar la despesa
de l’auxiliar de conversa d’anglès per al proper curs donat que a l’anterior assemblea es va
decidir anul·lar el sorteig de la panera com a font d’ingressos per a aquesta finalitat.
Es dona per acabada l’assemblea a les 22:09h
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