
                                                                                                                                      
 
 
Acte assemblea ordinària de l´Ampa de l´escola Diputació 
 
Data: 18 de novembre de 2013 
Hora: 18.30 en primera convocatòria i les 19 hores en segona 
Lloc: Menjador de l´escola 
Assistents: 14 socis 
 
Seguint l´ordre del dia de l´assemblea es procedeix a la lectura de la memòria d´activitats del 
curs passat 2012-2013, on es reflecteixen les activitats que s´han dut a terme per part de 
l´AMPA. Després d´aquesta lectura, s´aprova per unanimitat. 
 
Seguidament, es passa a descriure i explicar el balanç de situació i el compte de resultats 2012-
2013, deixant palès que el greuje de la no rebuda de subvencions repercuteix directament a la 
comptabilitat de l´AMPA. Es aprovat per unanimitat per els assistents. 
 
També dins l´ordre del dia, es passa a ratificar la Junta de l’AMPA que estava en funcions arran 
de la marxa i dimissió de l´anterior president, Sergi López. La Junta que s´ha de ratificar estaria 
composada per els seguents membres: Jordi Mateu, President; Neus Badia, Vice-presidenta; 
Agustí Plana, Tresorer i Fran Fernández Moriche com a secretari. Es ratifica aquesta Junta per 
tots els assistents per un període de 2 anys. 
 
Es presenta a continuació el pressupost per el curs actual (any fiscal 2014), fent èmfasi a 
proposta de la Junta de reduir la participació econòmica de l´AMPA a l´escola, concretament, en 
4.000€. S´aprova per unanimitat. Entenent que tant l´escola com l´AMPA han de canviar el 
concepte que fins ara estava establert i crear d´altres adequat al temps i la cojuntura social i 
econòmica que ens trobem. 
 
Finalment, es presenta a tots els assistents el Reglament de règim interior de l´AMPA treballat 
els darrers mesos on es descriu quines són les tasques i el funcionament de l´Associació per tal 
de facilitar la comprensió i els objectius que te el propi AMPA. Es aprovat per tots els assistents. 
 
A l´espai de precs i preguntes, surten diferents questions referents a millorar el fons social, 
incorporar ioga infantil a l´activitat extraescolar, la reutilització de llibres, la comunicació Off-
line i les relacions econòmiques i de col.laboració amb els bancs. 
 
Sense més a destacar, s´aixeca la sessió a les 21:30 hores. 
 
 
 


