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ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÁRIA CURS 14/15 

A Arenys de Munt, a les 21:25 hores del dijous dia 16 d'abril de 2015 a la seu social de l'AMPA de l'Escola Sobirans, es 

reuneix I' Assemblea extraordinaria de socis i sacies amb I' assistencia de les següents persones. 

Assisteixen: 

Sonia Olivares 

Dani Esteban 

Sergi Ruiz 

Mari Ángeles Fuentes 

Yessenia Machín 

Gemma Rueda 

Andrea Martínez 

Muntsa Cascajuela 

La convocatoria de la present Assemblea extraordinaria es va enviar mitjan~ant correu electronic el passat dia 7 d' abril amb 

el següent ordre del dia : 

l. Informar a tots els socis de les inversions realitzades a l'escola per part de l'AMPA. 

Actuen coma Presidenta de I' AMPA de I' Escala Sobirans la Sra. Sonia Olivares i coma Secretaria la Sra. Muntsa Cascajuela . 

A continuació es resumeixen les qüestions debatudes i els corresponents acords: 

l. Informar a tots els socis de les inversions realitzades a l'escola per part de l'AMPA. 

A Continuació de mana la para u la el Sr. Sergi Ruiz, tresorer de I' AMPA, per fer un resum de tot el procés. 

Com cada any, l'AMPA destina una partida d'inversions a l'escola i sempre es pacta amb l'equip directiu, que ens propasa el 

que els sembla més necessari i prioritari. 

La primera proposta de l'equip directiu perla partida de l'AMPA destinada a les inversions a l'esco la per aquest curs 14-15 

era de 10 ca meres de fotos amb els cables necessaris i les seves targetes multifuncionals. 

En la nostra reunió de junta del mes d'octubre per majoria absoluta desestimem la petició de les 10 cameres i decidim 

propasar a I' assemblea la següent pro posta als socis/es per tal de votar-la . 

-4 ca meres (una per cicle) amb els cables necessaris i les seves targetes multi funciona Is. 

-1 Pissarra Digital 

- Material perla sala de Psicomotricitat i el Gimnas sobrant fins el total de la partida 

En l'Assemblea anual ordinaria del dia 16 d'octubre de 2014, s'exposa el pressupost per el curs 2014-2015 i s'aprova per 

unanimitat deis assistents. 

En aquesta mateixa assemblea s'explica la proposta de l'equip directiu i per unanimitat es decideix propasar a I' Equip 

Directiu una reunió per tal de exposar-li les nostres prioritats. 

En la reunió de la Junta del mes de novembre, la comissió económica després de diverses valoracions, considera que la 

millar manera sera que l'escola gestioni els diners, assumint la responsabilitat de gestionar-los i destinar-los on ells creguin 

que tan més falta. És una manera de generar i millorar la confian~a entre ambdues parts, i evitar un enfrontament ambla 

direcció de l'esco la . 
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Considerem que la direcció sap que és el més necessari per l'escola i els infants i es decideix que cada any es fara de la 

mateixa manera. La mateixa direcció de l'esco la ens fara una justificació pedagogica i una justificació amb factures perque 

no hi hagi cap tipus de malentes. Es va consultar a 4 Associacions de Mares i Pares i tates fan servir aquest sistema . 

El pressupost de l'AMPA d'aquest any per invertir a l'escola és de 12.000 euros i s'informara a l'esco la d'aquesta quantitat 

perque faci un projecte . 

En la reunió de Junta de febrer parlem deis diners que donarem a l'esco la per comprar finalment 10 ca meres de fotos, 20 

ordinadors, el mirall de la sala de psicomotricitat, pintar la fa~ana de l'escola i equipament per els patis d'educació infantil i 

Cicle inicial, i per majo ria decidim que farem una Assemblea extraordinaria amb tots els socis de I' AMPA per informar de 

tates les inversions que es taran durant aquest curs 2014/2015. 

Essent les 21:45 s'absenta de I' Assemblea extraordinaria el Sr. Sergi Ruiz, tresorer de I' AMPA, i s'incorpora a I' Assemblea el 

Sr. Caries Alonso. 

Per acabar parlem de les inversions ja executades, i de moment hem pagat els Ordinadors, la Caseta Infantil, la Caseta de 

fusta, les ca meres de fotos, els troncs i els baüls. Esta pendent la fa~ana, les travesses del sorral, les tau les per esmorzar que 

aniran al patí gran i l'oli perles tau les. 

1 no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la Assemblea Extraordinaria a les 21:49 del 16 d'abri l de 2015, de 

la qual estenc aquest acta. 

Arenys de Munt, 24 d' abril de 2015 
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