ACTA ASSEMBLEA AMPA
05 de novembre de 2014
ASSEMBLEA AMPA del 05/11/2014
S’ inicia l’ assemblea ordinària a les 20:40 al menjador de l’escola.

Assisteixen:





Oriol Marquina com a president.
Marisa Pérez com a tresorera.
María José García com a secretària.
10 socis/es de l’ AMPA.

Punts a tractar:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació acta 11/6/2014
Presentació i aprovació comptes 2013/2014
Presentació i aprovació pressupost 2014/2015
Gestió administrativa AMPA
Torn obert de paraules.

1.- Aprovació actes del 11/06/14:




L’ Oriol Marquina, informa als assistents que l’acta està penjada a la
web, pregunta si hi ha algú en contra o proposa alguna esmena.
No hi ha cap esmena ni ningú en contra.
S’aprova l’acta per unanimitat.

2.- Presentació i aprovació comptes 2013/2014:


La tresorera presenta els comptes 2013/2014 i són aprovats per
unanimitat. S’adjunta el document.

3.- Presentació i aprovació pressupost 2014/2015:





Es presenta el pressupost del curs 2014/2015.S’adjunta el document.
Es comenta que pel moment ja hi ha una previsió d’aportacions d’uns
7000-9000 €, però que serán més diners ja que l’escola necessita les
nostres aportacions per fer front a les seves necessitats.
S’aproven els pressupostos per unanimitat.
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4.- Gestió Administrativa AMPA:
Es comenta als socis presents, que hi ha molta feina administrativa per portar a
l’AMPA a la que no s’arriba amb les persones que s’encarreguen, per la qual cosa es
va contactar amb la FAPAC per demanar consell, ells van assessorar que es parlés
amb el MEV, es va contactar amb ells i ens van presentar un pressupost per tenir una
administrativa que ja està treballant per a un altre AMPA, el pressupost és de 274,97 €
per 1 dia a la setmana, 4 hores, es sotmet a aprovació, i s’aprova per unanimitat.

5.- Torn obert de paraules:
Algun dels socis presents treuen el tema de la calor que fa a infantil i la possibilitat de
posar tendals per aconseguir millorar la situació, es comenta que es mirarà el tema i
es consultarà amb alguna escola on els han posat per veure si han aconseguit
solucionar el problema.
Finalitza la reunió a la 21:15 h

Oriol Marquina
President AMPA

María José García
Secretària AMPA
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