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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número: 1314 - 
Data: 
Horari: 
Lloc: Biblioteca Escola 
Hi assisteixen: 
No assisteixen :
 
  ORDRE DEL DIA

1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior (si s’escau)
2. ESTAT DE COMPTES DEL CURS ANTERIOR 2012-2013
3. PRESSUPOSTOS DE L’EXERCICI 2013-2014
4. MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS REALITZADES
5.  PRESENTACIÓ I RATIFICACIÓ DEL NOU MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA I VOCALS
6. PROTOCOL D’ADHESIÓ DE L’AMPA A PLATAFORMES I MOVIMENTS CIVILS, SOCIALS I EDUCATIUS
7.  TORN OBERT DE PARAULA

  ACORDS

1.-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSAMBLEA CURS 2012-2013 

Aprovació si s’escau de l’acta de l’Assamblea anterior. La secretària en funcions, Elisenda Mora, llegeix l’acta de la reunió pas-
sada i l’aprovem sense cap esmena.    El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 24/ No-0 /Abstencions - 0 

2.- ESTAT DE COMPTES DEL CURS ANTERIOR 2012-2013.

La tresorera Mari Bocache, fa una explicació detallada de l’estat de les comptes del curs acabat. Tenint en compte les despeses 
i els ingresos. S’aprova el balanç.  El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 23/ No-0 /Abstencions - 1

3.-PRESSUPOSTOS DE L’EXERCICI 2013-2014

La tresorera, Mari Bocache, presenta el pressupost previst per al curs 2013-2014, tenint en compte en línies generals : quotes, 
extraescolars, subvencions, activitats subvencionades a l’escola, ...                                                                                    
S’aprova el pressupost.   El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 23/ No-0 /Abstencions – 1

4.-MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS REALITZADES

Des de les diferents comissions de treball, s’exposa el treball realitzat durant els curs anterior i els objectius de treball per al 
curs actual. Menjador, festes, extraescolars, ....  El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 24/ No-0 /Abstencions – 0

5.- PRESENTACIÓ I RATIFICACIÓ DEL NOU MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA I VOCALS

Degut a la dimissió del sots president, la Junta proposa a Enric Molner per ocupar aquest càrreg,que ja estava assumint en 
funcions a l’espera de l’Assamblea General Ordinaria.
El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 23/ No-0 /Abstencions -1
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De igual manera, se’l proposa com a representant de l’Ampa al Consell Escolar. 
El resultat de les votacions, sobre un total de 24 assistents, és el següent: 
Si – 23/ No-0 /Abstencions -1
En ambdós casos surt ratificat per l’Assamblea. També es presenten les dues noves vocals : Anna Mª Martinez i Elena Dávila.

6.-PROTOCOL D’ADHESIÓ DE L’AMPA A PLATAFORMES I MOVIMENTS CIVILS, SOCIALS I EDUCATIUS

Sobre l’adhesió a possibles moviments o plataformes, es decideix seguir el protocol de pre avisar a tots els socis mitjançant el 
blog o nota escrita i afegir-nos en cas de que la majoria, o el mínim nombre exigit per els Estatuts , així ho decideixi.

7.- TORN OBERT DE PARAULA

Una mare proposa recuperar la extraescolar que es feia al migdia. Aquesta es va anular en motiu de la reducció de la sisena 
hora i el conseqüent canvi d’horari escolar. De totes maneres, es farà un sondeig i segons els resultats, es cercaria la manera 
de fer-ho.
Es dona per finalitzada l’assamblea a les 20.30h.
La secretària en funcions aixeca la sessió i n’estén aquesta acta.

Signatura       Signatura
Secretària en funcions      Presidenta

Elisenda Mora       Meritxell Humbert


