
Castellvell del Camp, 30 de Maig de 2018. 

 

ACTA DE L’ASSAMBLEA GENERAL 

 

Es convoca aquesta assemblea, per presentar la nova AMPA i donar data de 

finalització de la Junta actual. 

Es comença a les 20.35 hores amb un total de 22 assistents dels quals, 7 pares 

/mares no són de la nova junta ni de les noves comissions que s’han creat. 

la Sra. Presidenta Ester Garcia informa als assistents que l’actual Junta estarà 

activa fins el 22/6/2018 on es traspassaran tots els càrrecs, ja que es donen de 

baixa amb bloc. 

Ja s’han anat reunint les diferents comissions i àrees per passar la informació. 

Les baixes que seran efectives a partir del 23 de juny de 2018 són: 

L’Ester Garcia- Presidenta- causarà baixa 

Natalia Lanero- Tresorera i vici-presidenta- causarà baixa 

Cristina Lanero- Secretària i Consell Escolar- causarà baixa 

Clàudia Sola – àrea menjador- causarà baixa 

Ester Fernàndez- àrea festes i extraescolars- causarà baixa 

L’Ester Fernàndez no ha pogut assistir per motius laborals, però també es 

confirma que causarà baixa. 

L’Ester Garcia dóna la paraula al Sr. Bartomeu Castellano que es presenta com a 

nou president. Primer de tot dóna les gràcies a la Junta actual per la tasca 

realitzada durant aquests 3 anys i agraeix la bona feina a tots els membres 

d’aquesta. A continuació passa a explicar l’organigrama de la nova Junta. En aquest 

hi ha 22 persones apuntades pels diferents càrrecs i comissions. 

La Nova Junta, que serà efectiva a partir del 23 de juny de 2018: 

- President : Bartomeu Castellano Roig 

- Vice-presidenta: Karen Cuevas Rodríguez 

- Secretaria: Anna Panisello Palau  

- Tresorers: Jordi Barenys Pomé i Pere Bonet Nebot 

- Consell Escolar: Anna Panisello Palau 

 

Comissions: 

S’han respectat les comissions de Menjador, festes, extraescolars i s’han afegit la 

Comunicació i la Llibres i material escolar. 



  

S’adjunta llistat de persones cooperants de les diferents comissions. 

El Sr. Bertomeu explica que s’han creat des noves comissions: 

- La comissió de comunicació per poder agilitzar la informació amb el 

Centre/AMPA i pares. 

- La comissió de llibres de text. Per poder ajudar al tema de reciclatge de 

llibres amb el Centre. 

Es torna a fer un repàs del que ha regularitzat la Junta actual, fins a data d’avui: 

-es comunica que  econòmicament l’AMPA està sanejada. 

-el personal del menjador i l’auxiliar administrativa estan legalment contractats. 

-es garanteix la continuïtat amb l’empresa AULA per gestionar les activitats extra 

escolar. 

-les activitats que duen a terme els autònoms, estan garantides a nivell legal. 

-es garanteix la continuïtat amb l’empresa MES QUE BO, per seguir gestionant el 

servei de  menjador. 

Quedem pendents de fer reunions amb cada persona o comissió per poder 

traspassar tota la documentació/informació. 

A les 20.55 hores no hi ha mes preguntes, i donem per tancada la reunió. Donem les 

gràcies als assistents i als nous integrants de la nova Junta. 

 

 

Castellvell del camp, 30 de Maig de 2018. 

 

  

 

Ester Garcia      Cristina Lanero 

Presidenta de l’AMPA    Secretària de l’AMPA 


