
L’AMPA INFORMA 66
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MARES I  PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI 
PÚBLIC LA MORERIA DE LES COVES DE 
VINROMÀ, CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA EL DIA 28 DE SETEMBRE DEL 
2007.

En Les Coves de Vinromà  a vint-i-vuit de setembre de 
dos mil set.

En el Saló de Sessions de la Caixa Rural Sant Isidre de 
Les Coves de Vinromà, sota la presidència de VICENTVICENT 
BARREDA MIRALLES i amb quòrum suficient, a les i amb quòrum suficient, a les 
vint-i-dos hores i vint-i-cinc minuts s’obri la sessió ordi-
nària de l’assemblea general de l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes del Col·legi Públic La Moreria, per a 
tractar del següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA ÚLTIMA 
SESSIÓ. 
Per part del secretari es llegeix l’acta de la sessió ordinària 
de l’assemblea general de data 28 de setembre del 2006.
Es pregunta als presents si algú té alguna observació que 
fer a la citada acta. Cap dels socis presents formula obser-
vació alguna per la qual cosa s’aprova per unanimitat.
2. ESTAT DE COMPTES DEL CURS 2006/2007. 
Per part de la tresorera s’adona a l’assemblea de l’es-
tat de comptes de l’associació referides al curs escolar 
2006/2007, de la quan se’n lliura fotocòpia a cadascun 
dels assistents.
Cap dels socis presents formula observació alguna per la 
qual cosa s’aproven per unanimitat.
3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CURS 
2006/2007. 
Per part del secretari s’adona a l’assemblea de la memòria 
d’activitats que s’han portat a terme durant el curs escolar 
2006/2007.
No es formulen observacions per part dels socis presents 
i per tant s’aprova per unanimitat.
4. PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER 
AL CURS 2006-2007. 
Per part de la tresorera es sotmet a aprovació la proposta 
de pressupost d’ingressos i despeses per al curs 2007-
2008, que conté el següent detall:
Aclarides les qüestions plantejades pels assistents, s’apro-
va per unanimitat.
5.- PAGAMENT DELS LLIBRES DEL CURS 
2007/2008. AJUDES DE LA CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ (BO-LLIBRES O “BONO-LIBROS”).
Per part del secretari s’informa a l’assemblea dels següents s’informa a l’assemblea dels següents’informa a l’assemblea dels següents 
punts: 
a) Enguany la Conselleria d’Educació de la Generalitat 

Valenciana concedeix una ajuda econòmica a tots els 
alumnes que cursen 1r o 2n d’Educació Primària, 
consistent en un taló nominal anomenat BO-LLIBRE 

(“Bono-libro” en castellà) per un valor de 117 
Euros. Aquest taló no pot ser canviat directament 
per diners sinó que serveix com mitjà de pagament 
vàlid exclusivament per a l’adquisició de llibres 
de text i material didàctic complementari en alguns 
dels establiments associats al programa d’ajuda de la 
Conselleria, i amb data de caducitat: un mes des de la 
seua expedició.

b) L’empresa distribuïdora de llibres DISTRIBUCIONES 
ATALAYA S.L., a la que hem fet la comanda de llibres 
els darrers anys, ja ens va comunicar que acceptava la 
tramitació dels Bo-llibres com a mitjà de pagament. 
Per tant el funcionament és el següent: si el preu del 
material adquirit per a l’alumne fos superior a l’import 
del Bo-llibre (117 Euros), els pares haurien d’abonar 
únicament la diferència; i si el preu del material 
adquirit per a l’alumne fos inferior, no es poden tornar 
els diners sobrants sinó que s’haurà de completar 
la compra amb material escolar complementari 
(l’empresa distribuïdora acceptaria en aquest cas que 
aquest material es pogués demanar posteriorment, a lo 
llarg del curs).

c) En cap dels cassos l’import del Bo-llibre arriba per a 
pagar la totalitat dels llibres, ja que el preu real d’estos 
és el següent:

1. Alumnes de 1r amb Religió: 204,71 € - 10% 
descompte per a socis = 184,24 €.

2. Alumnes de 1r sense Religió: 182,58 € - 10% 
descompte per a socis = 164,32 €.

3. Alumnes de 2n amb Religió: 222,59 € - 10% 
descompte per a socis = 200,33 €.


