ASSEMBLEA GENERAL DE FAMÍLIES SÒCIES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

DATA: 05/10/2018
HORA: 18 h
LLOC: aula (Institut Mediterrània)
ASSISTENTS: segons relació annexa
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació del canvi de denominació de l'AMPA
Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'AFA
Aprovació de la creació de comissions
Aprovació de la memòria
Aprovació de l’estat de comptes
Aprovació del projecte del curs 2018-2019
Aprovació del pressupost per al curs 2018-2019
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT

Essent les 18.20 h el president de l’associació, Sr. Amatller, obre la sessió tot donant
la benvinguda a les persones assistents. Procedeix en primer lloc a presentar als
membres de la junta directiva presents a l’assemblea.
S’incia l’assemblea sense lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Seguint
l’ordre del dia previst, es tracten els següents punts
1. Aprovació del canvi de denominació de l'AMPA

Es proposa als membres de l’associació que aquesta adopti el nom d’Associació de
Famílies de l’Institut Mediterrània de Castelldefels. Es tracta d’una tendència que
segueixen moltes associacions per tal d’adaptar la nomenclatura a la realitat d’una
societat diversa i oberta. Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria
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A favor
En contra
Abstencions

Vots
8
-

2. Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'AFA

El president presenta la proposta d’estatuts de l’associació que han estat exposats al
web de l’entitat (afamediterrania.cat). La modificació adapta els estatuts a la legalitat
vigent.
Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
8
-

A favor
En contra
Abstencions

Vots
9
-

3. Aprovació de la creació de comissions

Es proposa la creació de les següents comissions:
•
•
•
•
•

Llibres de text
Activitats extraescolars
Cantina – menjador
Igualtat
Escola Verda

Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

Se sol·liciten persones voluntàries que vulguin formar part d’aquestes comissions. Es
presenten voluntàries:
No en surt cap
4. Aprovació de la memòria

El president exposa la memòria de les actuacions dutes a terme fins a la data per
l’actual Junta Directiva.
Paraules:

Mònica C.: En relació a les activitats extraescolars, l’oferta és molt clàssica. Potser
tindrien més tirada activitats del tipus: youtubers, videojocs, robòtica.
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Respon el president: no es tracta de fer competència a clubs o entitats que ja
existeixen al municipi. S’explica el funcionament dels monogràfics que serviran per
detectar si hi ha interès entre els alumnes.
Toni S.: Incorporar a la comissió d’extraescolars algun dels participants a alguna de
les activitats.
Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
9

5. Aprovació de l’estat de comptes

El president presenta l’estat de comptes en el dia de la reunió. La situació és la
següent:
•
•
•

Saldo disponible a data 5/10/2018: 34.822,31€
Efectiu disponible a data 5/10/2018: 489,00 €
TOTAL disponible a data 5/10/2018: 35.311,31€

Pel que fa a deutes, l’associació es troba al corrent de totes les seves obligacions en
la data de celebració de l’assemblea.
Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

6. Aprovació del projecte del curs 2018-2019

El secretari presenta el projecte de l’associació per al curs 2018-2019.
Paraules:
Ramon S.: cal que la inversió que faci l’AFA sigui concordant amb el PEC
Mònica C: invertir en material esportiu per a l’hora del pati.

Se sotmet a votació i el resultat és:
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Vots
9

s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
9

7. Aprovació del pressupost per al curs 2018-2019

En absència del tresorer, pren la paraula el secretari i presenta el pressupost de
l’associació per al curs 2018-2019.
Paraules:
Ramon S. Demana pel ràpel d’Abacus. El president explica que a l’ESO tot el ràpel es
descompta a les famílies. En el cas de Batxillerat hi ha un petit ràpel que s’incorpora
als ingressos de l’AFA.
Ramon S. Proposa mantenir un romanent de 4/5000€ per tenir marge de maniobra en
cas que s’hagi d’invertir per canvis en llibres socialitzats, etc.

Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
9

8. Precs i preguntes

El president demana incloure a l’ordre del dia l’adhesió al comunicat de l’Ateneu
Arreplegades en relació a l’agressió de caràcter feixista que va rebre el passat 23 de
setembre.
Es dóna lectura al comunicat:

Ahir 22 de setembre vam pujar a l’Ateneu a fer feina i ens vam trobar la persiana
del local i tot el voltant d’aquest ple d’enganxines amb consignes feixistes que
alabaven a Hitler i a Rudolf Hess. Les enganxines estan signades per una
organització anomenada Devenir Europeo. A la persiana algú havia escrit Heil
Hitler i havia dibuixat les creus gammades i les creus celtes pròpies de la
simbologia nazi.
No és la primera vegada que Ateneus de la zona reben visites d’aquest estil.
Concretament a l’Ateneu de la Màquia de Gavà també s’han donat atacs feixistes
i neonazis d’aquesta mateixa tipologia.
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Davant d’aquests fets volem visibilitzar que hi ha una sèrie de persones que estan
operant en el nostre territori amb total impunitat filtrant el discurs de l’odi i de la
violència com si fos una més de les postures lícites en aquesta social
democràcia. Pensem que cal mostrar radicalment el rebuig a atacs d’aquest estil
per poder construir un teixit comunitari lliure de feixisme i d’odi.
Veient la deriva política que estan prenent el territoris de la Unió Europea, on els
partits neonazis i fatxes estan creixent practicant un populisme sense precedents
en els últims 30 anys, creiem que és important que a casa nostra, als nostres
barris i pobles, no permetem que es donin condicions per a la impunitat i la
sordesa social davant aquests actes violents i davant aquests possibles
discursos.
Amb aquest comunicat volem informar a la ciutadania de Castelldefels que
l’Ateneu Arreplegades ha estat víctima d’un atac feixista-neonazi. I demanem el
suport de totes aquelles persones, col·lectius i associacions que es vulguin adherir
per mostrar el rebuig a aquest tipus d’accions i fer palesa que ho tenim clar i no
farem ni un pas enrere contra el Feixisme.
Fora el Feixisme dels nostre barris!!
Mai Més, enlloc, Contra Ningú!!
Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
9

Altres precs i preguntes

Demanar voluntaris per al llibre socialitzat. Al mes de juny es demanarà ajuda.
Sense cap més tema a tractar, el president aixeca la sessió a les 19.40 h.
Castelldefels, 5 d’octubre de 2018
El secretari,

Vistiplau del president,

Txema Navarro Estrada

Jordi Amatller i Bou
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