Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de l'assemblea General Ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2016
Assistents: Cotes Gálvez, Lorente Roldán, Egea peña, Gómez Valera, Ramírez García, Hervas Urreta, Cid Pons, Castillo
Gascó, Gómez Fabra, Castaño Grau, Teixidó Parramon.
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:45 pm
Ordre del dia
Presentació Power point desenvolupant els punts següents:

1. Lectura Acta any anterior amb data 16 desembre 2014
Aprovació per unaminitat de la mateixa.

2. Memòria econòmica curs 2014/15- Balanç de resultats
3. Projecte activitats curs 2015/16
Aprovació per unanimitat. Es manifesta per part dels socis la satisfacció per les activitats dutes a terme en el
curs anterior, de la biblioteca i el Club de l'Ampa, en aquest últim es destaca la intenció d'incrementar en un
futur el número de botigues participants.

4. Presentació pressupost curs 2015/16
Per majoria s'aprova el manteniment de l'import de la quota anual de 36,00€/família.
S'incrementarà al pressupost en millores en obres i material per al gimnàs.
Amb la diferència econòmica generada a favor de l'AMPA es parla d'invertir els diners en la festa de St. Jordi,
altres esdeveniments, o en material per l'escola. Prèviament es demanarà a la directora perquè faci un llistat de
les necessitats de l'escola.
Finalment s'aprova el pressupost per 9 vots a favor.

5. Precs i preguntes
Noves propostes perquè s'arribi a un número més alt en associats. En el moment actual es compten 188 socis.
-demanar a l'escola que posi l'AMPA en un pla més evident.
-realitzar noves campanyes fins a la finalització del curs.
-facilitar el pagament a través del TPV.
Propostes per fer un fons d'ajuda a pares que ho necessiten en ocasions puntuals amb la col·laboració amb
l'escola.

La reunió s'acaba a les 9:05 pm
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