
 
 

(ESBORRANY) 
Barcelona a 17 de Novembre de 2012 
 
ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA 
 
DATA:  15/11/2012     
HORA:  18.30 h (1era convocatòria);19.00 h (2ona convocatòria) 
LLOC:   Sala d’actes IES 
ASSISTENTS: 32 assistents 
 
Benvolguts mares i pares,  
 
Ens complau convocar-vos a la propera Assemblea General de 
l’Ampa on tractarem dels següents temes, us esperem a tots 
com sempre. 

 
ORDRE DEL DIA 

 

PUNTS A TRACTAR : 

 

1. Benvinguda. A càrrec del Carles Fargas. 
El  president dona la benvinguda a tothom i es comença la 
reunió. 

2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea 
General. El secretari fa la lectura de l’acta de l’ultima 
Assemblea del 23-02-2012. Sense cap esmena aquesta queda 
aprovada per consens formal i obert per la totalitat dels 
assistents. 

3. Visualització despesa escolar i despesa AMPA. (accions i 
pressupost) Explicacions a càrrec d’en Carles i l’Eva 
• Biblioteca/bibliotecari. 
• Guixetes/quotes AMPA. 
• Llibres. 
• Pressupost. 

         En Carles ens visualitza els pressupost per aquest curs i ens 
explica la situació actual tresorera de l’Ampa i de les diferents 
propostes per generar recursos que des de la Junta hem 
desenvolupat per capgirar la tendència negativa cap la que fa temps 
que anem. Es presenta el pressupost per enguany i la liquidació del 
passat quedant aprovats tots dos. 



 
A petició d ‘una mare es demana saber el últim balanç de situació, el 
qual quedem em fer-lo públic. 

 

En quant a les diferents propostes plantejades per la Junta en quant 
a la situació de la biblioteca/bibliotecari ( reducció de sou/horari); 
guixetes (compra guixetes utilitzant el romanent actual) i quotes de 
l’Ampa.  

Els assistents ens donen suport per seguir endavant amb totes les 
mesures plantejades sense cap esmena, quedant que la Junta els 
informarà puntualment de totes les accions preses i d’una reunió en 
Assemblea extraordinària per el tema de les guixetes abans de 
procedir a la seva compra. 

 
4. Estatuts nous AMPA (aprovació) Senzillament votació per la 

seva aprovació. S’adjuntaran 
A introducció d’en Carles en torn en el desfàs en el temps dels 
nostres estatuts, la Marta Massats ens fa una breu explicació 
dels canvis substancials que contenen els nous, es sotmet a 
votació i aquest queden aprovats per consens formal i obert per 
la totalitat dels assistents. 

5. Presentació Iddink.  
En Sergi Ortiz de l’empresa IDDINK ens explica com funcionen 
amb el tema de reciclatge i quins son els seus aventatges 
principals. Estalvi d’un 50% aprox., recompra per un valor d’un 
30% dels llibres actuals, com funcionen per a la compra dels 
lots (individuals amb cada alumne), sistema de pagament, 
factura única a l’Ampa, contacte de 4 anys, comissió per 
l’Ampa, assegurança, entrega i recollida. S’ofereixen també per 
les llicencies digitals i pels llibres de lectura. 
Quedem a l’espera de que ens passin el contracte per tal 
d’examinar-lo i veure si n’hi ha inconvenients o no  i els seus 
in-tringulis.  
En qualsevol cas el projecte queda aprovat a l’espera de una 
segona reunió definitiva. 
Es pujarà a CE per a la seva aprovació com a projecte de centre 
 

6. Torn obert de paraules  
Diferents mares/pares es queixen de que no es fan servir els 
llibres digitals ni les llicencies de les que ni tans sols se’n 
coneixen les claus d’acces, quedem que transmetrem les 
queixes rebudes a la Direcció del centre i els informarem de 
que passa i en quin estat esta. 
 



 
No hi ha mes preguntes remarcables 
 
A les 21.10 es dona  per tancada l’Assemblea 

 
 

Atentament 

Carles Fargas                                                   Toni Zurita  
President                                                          Secretari        


