
 

 

Acta assemblea extraordinària de socis AMPA Escola Diputació 

 

Data: 20 juny 2016 

Lloc: menjador de l´escola 

Hora: 19 hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona convocatòria 

Assistents: Junta directiva i 14 socis 

A l´inici es fa una comunicació als assistents de la concentració que ha promogut l´Asemblea 
groga per el proper dimecres 22 de juny a Plaça Urquinaona a les 17:30 hores, degut a les 
retallades en les plantilles de mestres del curs vinent. 

Seguidament es fa un resum dels diferents temes que s´han anat treballant durant aquest curs:  

- Activitats extraescolars: s´aprova per part de l´assemblea un descompte si hi ha més de 
3 extraescolars per nen/a. 

- Secció esportiva de l´AMPA: es parla de les avantatges d´aquesta i que les empreses 
que donin els serveis estiguin homologades per tant que les famílies es vegin 
beneficiades per subvenció beca. Es seguirà treballant el curs vinent. L´escola hi està 
d´acord. 

- La recaptació de la Fira tot a 1€ es donarà a la ONG de Veí a Veí, la xifra que es va 
arribar va ser de 270€. 

- Es planteja a l´assemblea el fet de, tot i que ho contemplen els estatuts, no arribar a un 
procés electoral per escollir una nova AMPA que ha de renovar-se al novembre. Des de 
la Junta actual es creu que el procés ha de ser dinàmic i anar incorporant més persones 
que siguin formades per la que ja hi són a la Junta. Així, no es produirien canvis bruscos 
i l´activitat no es veuria aturada. L´assemblea decideix, en contra del pensament de la 
Junta, continuar amb el procés electoral. En conseqüència, com la sobirania de 
l´assemblea s´ha de respectar sempre, es manté el procés electoral per la renovació de la 
junta de l´AMPA. 

- L´estat de comptes de l´any es presentarà a l´assemblea ordinària de Novembre. 
- Es comenta el consell escolar i com es pot informar sobre aquest als socis, es recorda 

que hi ha un representant de l´AMPA al Consell i que, aquest seria el que podria 
informar sobre les decisions que es prenen, així com dels representants escollits. 

- Pel que fa a la gegantonA, es comenta que està pendent una reunió amb l´escola per tal 
d´acordar i consensuar els estatuts que decidirà la sistemàtica i operativitat de la 
gegantonA.  

- Així mateix, des de la comissió de mobilitat se´ns informa que l´ampliació de la vorera 
està prevista per el tercer trimestre de l´any que ve. 

Sense més temes a tractar, i agraint a tots els presents la seva assistència i participació, es tanca 
la sessió a les 21 hores. 

 


