
(ESBORRANY)

Barcelona a 28 de Novembre de 2013

ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA

DATA:  27/11/2013
HORA: 18.30 h (1era convocatòria);19.00 h (2ona convocatòria)
LLOC: Biblioteca IES
ASSISTENTS: 37 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 de l’Ampa dona la benvinguda a tothom i dona per
començada 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 de 15-
11-2012. Sense cap emena aquesta queda aprovada per
consens formal i obert per la totalitat dels assistents.

3. Renovació Càrrecs.
Aprovació nou Tresorer.

Degut a l’abandonament a fi d’aquest curs del vigent Tresorer,
Eva Ceano  es proposa a la Teresa Giron com a nou Tresorer,
aquest canvi queda aprovat per consens formal i obert entre
tots els assistents, quedant clar que compartiran funcions
durant el que queda de curs per tal de que es faci els traspàs
de forma ordenada i amb temps.



4. Resum Principals Punts Claus 2012-13 i Comissions.
Guixetes/Llibres/Ordinadors/Bibliotecari i resum comissions

En Carles Fargas explica els canvis en torn a les guixetes i
justifica la compra de les mateixes tal i com es demanar a la
passada Assemblea i quin han estat els resultats tan en nombre
de guixetes com dels imports, incidències, etc.
Comentem també la posada en Marxa d’Iddink I que tot ha
funcionat segons el pactat i sense problemes donant dades de
nombre de alumnes que han adquirit lots.
Tambe donem dades i funcionament de Flytech proveïdor
proposat per l’Ampa al igual que Iddink.
També el Bibliotecari ens fa una exposició de les seves tasques
i en que pot ajudar als nostres fills des de la Biblioteca així com
diferents projectes que vol aportar per a la dinamització de la
mateixa.

5. Principals objectius 2013-14.
Faac/ Fons Guixetes/ Bibliotecari

S’explica el Faac. Fons creat des dels nous ingressos provinents
de les guixetes, comissions d’Iddink i Flytech per tal de
proposar i participar en projectes d’interès per al Centre envers
els nostres fills rebin la millora, amb aportacions econòmiques
de l’Ampa, s’expliquen varis projectes i aquest quedant
aprovats. Tant mateix s’explica que aquest fons no es pel que
Centre vulgui si no per a aquelles accions que nosaltres els hi
proposem o aquelles que vinguin del Centre que podem
considerar d’interès nostre. També s’intentarà que els projectes
siguin compartits les despeses entre AMPA i Centre a parts
iguals encara que no podem garantir que això es pugui assolir
sempre, sobretot les que ens vinguin proposades per part del
Centre. Queda aprovat per consens formal i obert per part de
tots els assistents.

Tal i com es va proposar, creem un fons d’estalvi per tal de que
es creí un estalvi per quan s’hagin de reposar les guixetes.
Queda també aprovat.

Bibliotecari. A l’ultima Assemblea la Junta va proposar una
reducció de jornada ja que entre altres coses el servei de
menjador li pagava unes hores, be aquest últim ha deixat de
fer-ho iens veiem obligats a assumir la despesa d’aquestes



dues hores. No hi ha cap objecció i queda aprovat en la mateixa
reunió.

6. Pressupostos 2013-14 i Liquidació 2012-13.
Presentació pressupostos enguany i aprovació dels anteriors.

Es presenten els pressupostos del proper curs així com la
liquidació dels anteriors. Aquest queden aprovats per consens
formal i obert de la totalitat dels presents, tot i que una mare
demana explicacions dels mateixos qüestionat que no estant
bé, s’aclareixen les diferents partides i se  li proposa s’impliqui
més directament amb la tresoreria  ja que es la segona
Assemblea que fa la mateixa queixa, es queda la igual que la
darrera Assemblea que si li pot ensenyar tot recordant-li que
l’any passat no en varem saber res mes.

7. Torn obert de paraules
Degut al llarg de l’Assemblea cada tema ha ant provocant les
seves pròpies preguntes i comentaris, pel que no hi cap
consulta o qüestió més donant per tancada la reunió a les
20.53.

Atentament

Carles Fargas Toni Zurita
President Secretari


