ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
e-mail: acpansangels@acpansangels.com

web:www.acpansangels.com

ACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL DE LA ASSOCIACIO DE MARES I
PARES DE ALUMNES DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS.
A la ciutat de Barcelona, a 23 de novembre de 2011, a la sala polivalent del col·legi MARE DE DEU
DELS ÀNGELS, carrer Sagrera, 68-70, s’inicia la sessió de la Assemblea General prèviament
convocada, a les 19:00 hores en primera i a les 19:30 hores en segona convocatòria, per la
presidenta Sr. Margarita Riera, essent constituïda en aquesta segona, donat que a la primera no
hi havia quòrum d’assistents, per tractar el següent ordre del dia:
1) Aprovació del acta anterior. S’informa que les actes de l’Assemblea General
Ordinària núm. 42 i l’Assemblea General Extraordinària núm. 43 estan
penjades a la web. Es consulta si algun soci o sòcia, vol que es llegeixi i ningú
ho troba necessari.
A les 19:40h es fa la votació, amb 49 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat
a. Acta número 42: vots a favor 47 i abstencions 2.
b. Acta número 43: vots a favor 46 i abstencions 3.
2) Lectura de la resolució de la Generalitat respecte la modificació dels Estatuts
de l’Associació per part de la presidenta, sra. Margarita Riera, on s’informa del
canvi de nom de l’Associació de ACPA a AMPA MD Àngels.
3) Resum de les activitats realitzades durant el curs 2010-2011, visionat amb un
vídeo de 12 minuts.
4) Aprovació del estat de comptes anuals del curs 2010-2011, el tresorer, sr.
Alberto Losada, fa l’explicació de les diferents partides i es reparteix una
fotocopia amb aquestes dades. Un soci demanar que els propers pressupostos
s’elaborin amb el detall per activitat, es recull l’iniciativa. Un altre soci comenta
que el saldo al compte d’orfandat no pot quedar en negatiu, en aquest moment
hi ha – 110 euros. El tresorer explica que ha sigut un error i que es transferiran
des de el compte de l’AMPA.
A les 20:10h es fa la votació, amb 59 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat, vots a favor 57 i abstencions 2.
5) Presentació i aprovació del pressupost per l’exercici 2011-2012.
A les 20:20h es fa la votació, amb 67 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat, vots a favor 67.
Un soci comenta que la factura de telèfon és molt elevada i proposa demanar a
l’Equip Directiu de l’escola poder connectar-nos al WIFI per estalviar donant de
baixa el servei de ADSL.
Un altre soci proposa reduir la quota de l’Associació a 35 euros en lloc de 40 euros
per familia. A les 20:30h es fa la votació, amb 67 famílies (presents i
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representades) amb els següent resultat, vots a favor 1, abstencions 2 i vots en
contra de disminuir la quota 64.
Es proposa invertir una part del superàvit en l’escola. A les 20:35h es fa la votació,
amb 67 famílies (presents i representades) amb els següent resultat, vots a favor
63, abstencions 4.
La Junta comenta que ho parlarà amb l’Equip Directiu de l’escola quan es tingui
confirmació de que es rebran totes les subvencions pendents.
6) Presentació de candidats i elecció de censors de comptes, tal i com marquen
els nostres Estatuts a l’article 9.l Es presenten Marta Diumejó i Boada, Ana Alza
i Gutierrez i Antonio Guerrero i Requena.
A les 20:40h es fa la votació, amb 67 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat, vots a favor 67.
7) Presentació de candidats i elecció i reelecció d’un terç de la Junta Directiva, tal i
com marquen els nostres Estatuts a l’article 15.1. Es renoven els següents
càrrecs:
a. Secretària: Judith Zapata
b. Tresorer: dimiteix Alberto Losada i es presenta Jose Antonio Nuño
c. Vocal d’esports: Jaume Masferrer
d. Vocal d’Infantil: dimiteix Pilar Garcia i es presenta Susana Gonzalez
A les 20:45h es fa les 4 votacions, amb 67 famílies (presents i representades) amb
els següent resultat, vots a favor 67, les quatre votacions.
8) Presentació de candidats i elecció i reelecció de Delegats de curs , figura
recollida als nostres Estatuts a l’article 24.
Es renoven tots els delegats de classe del curs anterior al curs actual dels seus
fills, es dona de baixa Abel Samperiz Callis com a delegat de classe de P2 i P5C al
curs 2010-2011 i s’incorporen com a nous delegats Roger Sendra a P1, Manel Diaz
a P2, Oriol Montero a P3A, Esther Fernandez a P3B, Marta Gonzalez a P3C, Ann
Nonneman a P4B, Ana Silvestre a 2nC.
A les 20:55h es fa la votació, amb 67 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat, vots a favor 67.
9) Autorització a la presidenta, tresorer i vocal d’esports per gestionar les comptes
bancàries de l’Associació, AMPA MD Àngels.
A les 21:00h es fa la votació, amb 67 famílies (presents i representades) amb els
següent resultat, vots a favor 67.
10) Torn obert de paraula:
a. Canvis de grups: Es comenta el mal ambient i la confusió creada arrel
d’aquest canvis. S’informa als socis que l’Equip Directiu de l’escola ha
informat a l’AMPA que es farà canvi de grup (A-B-C) en cada canvi de
cicle.
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b. Batuka: Una sòcia que el curs que ve, no serà membre de l’Associació
perquè els seu fill finalitza els seus estudis a l’escola, proposa la possibilitat
de poder continuar fent l’activitat de Batuka per mares i pares, encara que
no sigui membre de l’Associació. La Junta explica que les activitats de
l’AMPA son només per socis. Segons l’article 12.3 dels nostres Estatuts
“L’Assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que
s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova
Assemblea general”. Es demana opinió però no queda registrat els número de
vots perquè no es poden comptar.
c. Infantil P3: Es comenta la disconformitat que no hi hagi esmorzar ni
migdiada. La Junta informa que és reglament intern de l’escola.
d. Es comenta la disconformitat a que les Nadales es facin en horari laboral,
pel matí. La Junta informa que és una activitat de l’escola, no de l’AMPA.
e. Escola esportiva: Es comenta la disconformitat a recollir als nens els dies de
pluja i alguns socis demanen una sala alternativa on fer teoria o els deures,
davant l’impossibilitat dels pares de sortir de la feina en funció del temps.

Famílies presents: (34 Famílies presents)
Alcoba Cordero, Arroyos Caro, Burgueño Ortiz, Caroz Nieto, Crespo Martín, Diaz Vera, Fernández
González, Francisco Nonneman, Güemez Alza, Guerrero Vallejo, Herrador Álvarez, Junquera Diumenjó,
Larrosa Carmona, Llanes Velasco, Longobardo Sánchez, Losada Medina, Marco Blanco, Martínez
Galindo, Martínez Lara, Masferrer Hernández, Maza Ruiz, Mendiola González, Montero Gutierrez, Núñez
García, Nuño Jornet, Pastó Rubio, Pérez Calvo, Randolfe Ricart, Roquet Ibáñez, Sánchez García,
Sanjosé Riera, Tuá Silvestre, Tuset Zapata, Vizcaíno Villalón.

Vots delegats: (33 Families delegades)
Antequera Masriera, Carretero Arbós, Escobedo Berlanga, Escoda Cabezuelo i Fernández Puyalto delegan el
vot a la família Alcoba Cordero.(5)
González Jiménez delega el vot a la família Caroz Nieto.(1)
Brullas Ruiz, Cardila Roca, Castedo Baldó i Espejo Narbona delegan el vot a la família Fernández González. (4).
Bordanaba Florit, Castells Edo, Fábregas Zancudo, López Maldonado i Rodríguez Lendínez delegan el vot a la
família Junquera Diumenjó (5).
Durán Rodrigo i Hereu Larrosa delega el vot a la família Larrosa Carmona (2)
Lorenzo Álvarez, Martín Miralles i Martínez Antolín delegan el vot a la família Masferrer Hernández. (3)
Delgado García delega el vot a la família Nuñez García. (1).
Jiménez Gimeno delega el vot a la família Pasto Rubio.(1)
Padreny Rodríguez, Ruiz Alcántara, Ruiz Rodríguez, Tarrés Serrano i Vidal Badia delegan el vot a la família
Randolfe Ricart.(5)
Martín Vilageliu i Ruiz Buixó delegan el vot a la família Sánchez García.
Martín Martorell, Pueyo Valentin, Salgado Gómez i Sánchez Martí delegan el vot a la família Tuset Zapata. (4).
Total famílies 67
S’inicia l’Assemblea a les 19:35h i es finalitza l’Assemblea a les 21:50h

Judith Zapata
Secretària

Margarita Riera
Presidenta
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