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ASSEMBLEA - 24 d’octubre de 2016 

Assistents: Daniel Butti, Maria Teresa González, Eva Pujadas, Laia Font, Ainhoa 

Estrader, Mònica Calvo, Ignasi Font, Roberto Rivero i Damià Jiménez. 

1- Obertura de l’Assemblea.  

Comencem a les 20:40 h designant un secretari provisional.  

 

2- Designació de secretari/a provisional. Es decideix que serà Damià Jiménez. 

Tot seguit es llegeix l’ordre del dia de l’assemblea. 

 

3- Rendiment de comptes i proposta de pressupost pel 2016/17. Maria 

Teresa fa lectura i explicació del pressupost 2015/16. Destaca:  

 Despeses 

- Material escolar: per tot el que fa falta per a desenvolupament del curs. 

- Varis: taules per la festa de final de curs (donat que l’ajuntament no en 

cedeix gaires, i sovint en fan falta).   

- Comissions del banc: és el 50% de les que s’haurien de pagar segons acord. 

- Material TIC: ordinadors, projector,... Part en diferit.  

- Socialització: per atles,... encara en sobra un romanent d’uns 800 € aprox. 

Són per l’escola (reprografia,...o el que decideixin).  

- Festes: sucs, pintures,... 

Ingressos 

- Carrefour per fer compres de llibres dóna xecs. 

Aclareix els totals dels pressupostos, i especifica quins càrrecs corresponen a 

endarreriment.  

Comenta el total del que tenim als dos comptes i els dèficits que tenim. 

Comentem possibles canvis en l’acollida amb Saned. 

 

Passem a la proposta del pressupost 2016/17. Destaca: 

 Despeses 

- Menjador: per si calen joguines, material, nevera que no acaba de 

funcionar... 

- Comissions: sent optimistes ja que canviarem de banc. 

- Sociabilització: inclou romanent de 800 €. 
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- Targetes TPV: Per subvencionar la compra de les targetes amb 2€ per 

alumne. Hi estem d’acord. 

- Mobiliari: inclou bancs per aula música. 

- Extra: per si cal res més. 

- TIC: per nous aparells,... 

Ingressos 

- Quota material comptant 80 €. 

 

S’aprova la proposta. 

 

4- Proposta d’increment de la quota de material. 

Es planteja augmentar la quota de material a 90 €, donat que fa anys que no es 

canvia i les necessitats del centre van augmentant.  

 

S’aprova augmentar la quota als 90 €. 

5- Elevar a proposta la modificació dels estatuts. 

Es va parlar en juntes del curs passat i segons els estatuts actuals per poder fer 

modificacions en els propis estatuts cal elevar la proposta a l’Assemblea. Queda 

aprovada. Es designaran encarregats per a fer proposta de la modificació. 

 

6- Renovació de càrrecs.  

Cal renovar certs càrrecs. Secretaria ha quedat per confirmar. També es 

comunica que el curs que ve caldrà nou tresorer. Es presenta Damià Jiménez 

per secretari i per tant càrrecs queden: 

President: Daniel Butti 

Vicepresidenta: Eva Pujadas 

Tresorera: Maria Teresa González 

Secretari: Damià Jiménez 

 

7- Obrir el torn de propostes a les famílies. 

No hi ha propostes. 

 

8- Tancament de l’Assemblea Ordinària. 
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Acaba la reunió a les  21:40 h. 

 


