
ACTA  DE  LA REUNIÓ DE L' ASSEMBLEA GENERAL  DE L' AMPA 
25 D' OCTUBRE DEL 2016

A  Barcelona,  a les 19:15 h del  dia 25 d'Octubre del 2016 a  l’escola Torrent d’en Melis del  carrer
Varsòvia, havent estat degudament convocats per a la celebració de l' assemblea general  de l’AMPA. 

Aprovació de l'Acta de l' Assemblea  General anterior

S'inicia amb la lectura de l'acta de l'última assemblea general celebrada el 3 de desembre del 2014 per
la seva aprovació.
Es fa votació a mà alçada i s'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea general anterior.

Pressupostos curs 2015/2016

Es fa la presentació de l'estat de comptes a data 31 d'agost del 2016.
Es fa un repàs de les diferents partides amb el  detall  dels ingressos i  les despeses: generals de
l'AMPA, Menjador, Casal, extraescolars, despeses atÍpiques.
La partida de despeses generals de l'Ampa es la que té pèrdues i es manifesta que aquest dèficit s'ha
d'anant reduint i s'hauria d'intentar cobrir amb la quota de l'AMPA. S'indica que no totes les famÍlies
que utilitzen serveis que ofereix l'Ampa paguen la quota de l' AMPA; només és obligatori el pagament

de la quota si es fa servir el servei de socialització de llibres.
Una mare manifesta que no està conforme que les famÍlies utilitzin serveis que ofereix l'AMPA i no
paguin la quota d'aquesta.
És tornar a repetir que amb la quota de l'AMPA  s'hauria de cobrir les despeses de l'Estructura

Se  sotmet  a  votació  les  despeses  del  curs  anterior,  01.09.2016  a  31.08.0016  i  s'aproven  per
unanimitat.

Pressupostos curs 2016/2017

Es presenten els pressupostos pel pròxim curs, 01.09.2016 a 31.08.2017. S'ha decidit no pujar la quota
de l'AMPA.
S'indica  que  com qualsevol  associació  que  no  tingui  ànim  de  lucre,  no  es  poden  presentar  uns
pressupostos amb beneficis, per això els pressupostos presentats tenen un resultat de zero guanys.

Se sotmet a votació els pressupostos pel curs 2016/2017 i s'aproven per unanimitat.



Renovació  junta de l' AMPA

Es fa una proposta de renovació de la junta de l'Ampa, on es vota i s'aprova per unanimitat.
La composició de la nova junta és:

Presidenta: Laia Andaluz

Vicepresidentes: Núria Grau i Pilar Hueso

Tresorer: Rudolf Ortega

Secretària: Ginesa Garcia

Precs i Preguntes

Es recorda que la pròxima reunió de la junta de l' AMPA  és el dia 21 de novembre del 2016.
Un pare pregunta com funciona la loteria que es ven per nadal.

Es tanca l'assemblea a les 20 hrs


