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 Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Escola Marta Mata 

Data: 11-12-2014 

Horari: 17.30 h 
Hi assisteixen: Mari,Montse,Enric,Elena,Roser,Ana Mº,Cris,Anna,Jordi,Neus i Imma 

 

 

Ordre del dia: 

1.LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

2.MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS REALITZADES 

3.BALANÇ MENJADOR ESCOLAR 2013-2014 

4.PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014-2015 

5.ALTES, BAIXES I RATIFICACIONS DE CÀRRECS A LA JUNTA DE L’AMPA 

6.PLA DE TREBALL AMPA CURS 2014-2015 

7.TORN OBERT DE PARAULA 

 

 

 

Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

-Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assamblea anterior. La secretària,Imma Àlvarez,llegeix l’acta de la reunió passada i 

l’aproven sense cap esmena. 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

 

2. Memòria anual d’activitats realitzades(valoració) 

Des de les diferents comissions de treball es fa un recull de totes les activitats que s’han desenvolupat durant aquest 

curs escolar 2013-2014: menjador escolar,extraescolars,club de lectura, escola de mares i pares.... 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

 

3.Balanç menjador escolar 2013-2014 

-La tresorera,Mari Bocache,presenta el balanç dels comptes del menjador escolar durant aquest curs escolar 2013-

2014. 

Diferencia el balanç del curs i balanç del menjador escolar,són independents. 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

 

4. Pressupost de l’exercici 2014-2015  

-La tresorera,Mari Bocache,presenta el pressupost previst per al curs 2014-2015,tenint en compte en línies 

generals:quotes, subvencions,extraescolars.....  

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

 

5.Altes,baixes i ratificacions de càrrecs a la Junta de l’AMPA: 
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Es ratifica com a President de l’AMPA l’Enric Molner i com a nova tresorera estarà l’Anna Mª Martínez, enlloc de la Mari 

Bocache,i com a nova vocal Neus Espinosa. 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

S’aprova també l’externalització de la part administrativa de l’AMPA. 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

 

6.Pla de treball AMPA curs 2014-2015: 

Mantenir allò que el curs passat es va fer (contractes, coordinació, servei de menjador..) 

El resultats de les votacions,sobre un total de 12 assistents,és el següent: 

SI-12 /NO-0/Abstencions-0 

7. Torn de paraula 

No hi ha cap intervenció. 

 

Sense més temes a tractar, la reunió conclou a les 20.00 h 

 

La secretària aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta. 

         

La Secretària        El President   

       

Imma Àlvarez Àguila                               Enric  Molner Closas 

 

 

       Vilanova del Camí, 11 de desembre de 2014 


