
 

                            ACTA ASSEMBLEA AMPA  

 

Dia: dimarts 29 de novembre de 2016 

Hora: 20.00 

Assistents: President, Vice-president, Tresorer, Secretària, Vocal de Festes, Vocal i 51 socis i             
sòcies. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Presentació de la Memòria curs 2015 - 2016: 

El document de la Memòria es va enviar per correu electrònic a tots els membres que formen                 
el grup de google, per tal de poder-lo llegir abans de l’assemblea. 

Es tracta d’una memòria explicativa de les activitats realitzades per l’AMPA durant el curs              
2015-2016. Cada comissió explica les activitats que ha fet.  

Un dels assistents comenta que a la memòria s’indica que “La Junta Directiva, segons els               
estatus, pot estar formada per un màxim de 14 membres”. Es corrobora que es tracta d’un                
error. 

 

2. Balanç econòmic : 

Es realitza la comparació del pressupost presentat a l’anterior assemblea amb les despeses             
reals que s’han tingut durant l’any.  

A part de les activitats on l’AMPA col·labora any rere any, com són el monitoratge, les colònies,                 
viatge fi de curs i el projecte de Binding, enguany també s’han fet aportacions per tal de pintar                  
el pati i arreglar la Biblioteca. 

Es comenta que s’han aconseguit subvencions per part de l’Ajuntament pel projecte de la              
GegantonA i per la participació a l’associació. 

 

Una de les assistents a la reunió, pregunta per què no hi ha la possibilitat de demanar ajuts a                   
l’Ajuntament per a les extraescolars. Es comenta que les empreses que realitzen les activitats              
extraescolars esportives, no estan homologades. Per tal de solucionar aquest tema, l’AMPA            
està formant l’Associació Esportiva de l’AMPA que serà la que s’homologarà i llavors es podran               
sol·licitar els ajuts. 

 



 

 

 

3. Renovació o eleccions a la Junta de l’AMPA: 

Enguany, tal i com dicten els Estatuts de l’Associació s’ha dut a terme el procés d’eleccions per                 
la Junta de l’AMPA. A principis de novembre es van fer arribar a les famílies les bases per poder                   
presentar candidatura.  

Hi ha hagut una candidatura presentada i tal com es va indicar a les bases, en cas que només hi 
hagués una candidatura no es realitzarien les eleccions i l’esmentada candidatura seria 
l’escollida.  

Així doncs, a l’assemblea, es realitza formalment el canvi de Junta, signant els papers per  tal 
de poder formalitzar la nova Junta. 

Posteriorment, la nova Junta explica el seu projecte als membres assistents i es presenten tots 
els membres que formen part de l’equip de coordinació i de les diferents comissions. 

L’equip que coordinarà la nova Junta de l’AMPA estarà format per les següents persones : 

- Presidenta : Jordina Reinon Caminal 

- Vice-presidenta : Mireia Cirera Hidalgo 

- Tresorera : Laura González Medalla 

- Secretària : Montse Zarco Segura 

- Vocal de presidència 1 : Isabelle Torallas i Boucharlat 

- Vocal de presidència 2 : Vicente Ortega Cejas 

 

Sense més a afegir, a les 21.10, es dóna per finalitzada la reunió. 

 

 

 

 


