
ASSAMBLEA ORDINÀRIA

AMPA ESCOLA FERRAN SUNYER

Data: 29/10/2015

Primera convocatòria: 19.45 h // Segona convocatòria: 20.00 h

Assistents: 27 famílies.

Alos Carretero / Blanco Vilaro / Daniel Gonzalez / Dominguez Sobrino / Ena Molinari / 
Farregut Rubio / Fernandez Latorre / Fernandez Alcoba / Garcia Iddrisu / Garcia Diaz / 
Laguna Angles / Llaurada De Nadal / Maqueda Sanz / Marin Calvet / Martí Delgado / Mendez
Santamaria / Mokhtari Gallardo / Olive Naranjo / Perez Vilaplana / Recio Ojuel / Riu Lozano / 
Rosselo Mena / Solans Espuña / Tomas Coll / Vidal Olmeda / Villareal Steidingez / Zambrano 
Gines / 

Amb el següent ordre del dia:
    1. Benvinguda.
    2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior, si s'escau.
    3. Presentació final de la Memòria del curs 2014-15 i aprovació, si s'escau.
    4. Presentació final dels comptes del curs 2014-15, balanç actual, i aprovació si s'escau.
    5. Presentació del Pla de Treball del curs 2015-16 i aprovació, si s'escau.
    6. Pressupost curs 2015-16 i aprovació, si s'escau.
    7. Noves incorporacions a la Junta Directiva i aprovació, si s'escau.
    8. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda 
S'agraeix l'assistència i es llegeix l'ordre del dia de l'assemblea. 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. Si s’escau
Queda aprovada l’acte per unanimitat dels assistents

3. Presentació Final de la memòria del curs 2014-15 i aprovació. Si s’escau
S’aprova per unanimitat dels assistents la memòria del curs 2014-15. 

4. Presentació dels comptes del curs 2014-15, balanç actual i aprovació. Si s’escau
 Es demana ajuda al Pepe García (anterior Tresorer) que està present degut a que l’actual
Tresorera encara no es present a la reunió. 
S’expliquen els comptes i sorgeixen algunes preguntes que son aclarides, aquestes son:

 Es pregunta què és el concepte "ingrés extraordinari d'AEE". S'explica el tema de la
diferència de preu de les extraescolars entre les famílies sòcies i no sòcies de l'AMPA. 

 Es  pregunta  sobre  les  comissions  bancàries  i  en quin banc estan  els  comptes.  Es
respon que els comptes es troben a la Caixa Catalunya i  al banc Sabadell,  però el
Compte de Caixa Catalunya esta previst tancar-lo ja que les condicions que ofereix els
banc de Sabadell per un acord que hi ha amb la FAPAC son molt més beneficioses. Un
Pare  de  P3  s’ofereix  a  buscar  informació  en  alguna  Banca  Ètica  /  Cooperativa.



S’agraeix  el  suggeriment i  se’l  convida a que quan tingui  recopilada la  informació
vingui a una Junta a explicar-ho i s’estudiaria fer el canvi si les condicions son millors
que les actuals.

 Es  comenta  la  diferència  de  preu  entre  el  pressupost  i  la  despesa  final  en
l'Infoferranet per la necessitat d'enviar la revista a ser impresa fora del centre per no
fer malbé la fotocopiadora de l'escola, ja que aquesta no es troba en un estat molt
acceptable per al seu ús massiu.

Un cop fets els aclariments oportuns s’aprova el pressupost per unanimitat dels presents.

5. Presentació del Pla de treball del curs 2015-16 i aprovació si s’escau
Es procedeix a fer una primera explicació General del Pla de treball del curs 2015-16 
per tot seguit fer una explicació detallada de cada àmbit de treball per els seus 
responsables. 
Els assistentes aproven el pla de treball presentat

6. Pressupost del curs 2015/16 i aprovació. Si s’escau
Es procedeix a presentar el pressupost per al curs 15/16 i sorgeixen dubtes en alguns 
apartats:

Esmena a  la nomenclatura de “formació per al  professorat” s’entra en debat sobre a
que van destinats aquets diners i un cop aclarit el concepte es decideix que es canvia 
el títol del concepte  “suport a projecte educatiu”  tot i així es emana que si l’escola 
fes ús d’aquests diners entregues justificació de quin i com ha estat el seu us. 

S’entra en discussió sobre que fer amb els diners que té l’AMPA de romanent de cursos
anteriors i on dipositar-los, com no s’arriba a cap conclusió definitiva restaran al 
compte corrent de l’AMPA.
 
S’aprova el pressupost un cop s’hagi fet el canvi de denominació de l’esmena 
presentada.

7- Noves incorporacions a la Junta Directiva i Aprovació si s’escau
Es presenten les noves incorporacions a vocals a  la Junta que s’accepten per 
unanimitat.

8.Torn obert de paraules
Es demana que es doni publicitat a les dates de celebració de les reunions de Junta 
directiva. S’acorda fer-ho mitjançant la web de l’AMPA.

Es tanca la reunió a les 22.35 hores 


