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ACTA Nº45 DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 

D’ALUMNES DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS  
 

 

A la ciutat de Barcelona, 12 de novembre de 2012, a la sala polivalent del col·legi MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, carrer 

Sagrera, 68-70, s’inicia la sessió de l’Assemblea General, prèviament convocada, a les 19:30 hores en primera i a les 20:00 

hores en segona convocatòria, per la presidenta sortint Margarita Riera i el vicepresident Juan Sánchez, essent constituïda en 

aquesta segona, atès que a la primera no hi havia quòrum d’assistents, per tractar el següent ordre del dia: 

 

S’informa que la presidenta i la vocal de  Relacions públiques, atès que els seus fills han finalitzat l’etapa escolar a la nostra 

escola, durant aquesta Assemblea tindran veu però no vot i podran donar resposta i les explicacions necessàries a tota 

l’Assemblea. 

 

1)   Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior publicada a la web de l’AMPA MDÀngels. S’informa que l’acta de 

l’Assemblea General Ordinària núm. 44  està penjada a la web. Es consulta si algun soci o sòcia vol que es llegeixi i 

ningú ho troba necessari.  

A les 20:10h es fa la votació, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 49 i 

abstencions 1. 

2)   Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2011-2012. El tresorer, Sr. Jose Antonio Nuño, fa l’explicació de les 

diferents partides.   S’informa que els comptes han estat censats per la censora i suplents al mes de setembre. Es 

detallen els següents aclariments: 

a. COMPTABILITAT GENERAL: Es fa aclariment del concepte devolucions, 8.739,28 euros. Per una errada 

informàtica es va girar varis rebuts erròniament per exemple, a una sola família li van passar les quotes de 20 

famílies. 

A les 20:22h es fa la votació pels comptes generals, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent 

resultat, vots a favor 50. 

b. FONS D’ORFANDAT: Aquest curs hi ha 13 alumnes beneficiats. 

A les 20:25h es fa la votació pel comptes Fons d’Orfandat, amb 50 famílies (presents i representades) amb el 

següent resultat, vots a favor 50. 

c.  COMPTABILITAT d’ ESPORTS: S’informa de la pujada de les quotes de totes les activitats esportives 

pressupostades l’any passat (totes excepte ritme) en 5 euros, a causa de l’augment del pagament per registrar els 

participants en les activitats als Consell d’esport CEEB. Ja es va informar d’això a la reunió informativa d’esports 

d’inici de curs. 

A les 20:27h es fa la votació pel comptes d’esports, amb 50 famílies (presents i representades) amb el  següent 

resultat, vots a favor 50. 
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3)   Presentació i aprovació del pressupost per a l’exercici 2012-2013.   

a. COMPTABILITAT GENERAL: Es fa aclariment a petició d’un soci, que es  continua estant federat a la 

mateixa Associació que l’escola, Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya, 

CCAPAC. En la quota està inclosa la partida Secretaria del pressupost exposat, que inclou el sou de l’auxiliar 

administrativa contractada per l’Associació. S’ha disminuït la partida comissions, ja que el curs passat aquesta 

partida va ser molt elevada pel motiu exposat al punt 2.a. d’aquesta acta. La quota de l’Associació es manté en 40 

euros per família i la quota d’orfandat continua essent de 15 euros per alumne.   

A les 21:01h es fa la votació pel comptes generals, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent 

resultat, vots a favor 50. 

b. FONS D’ORFANDAT:  Es fa aclariment de la nova gestió que es farà el curs vinent a la partida material. 

S’escollirà una papereria  i cada família beneficiària passarà a recollir el seu paquet  per tal de facilitar i agilitzar 

aquesta gestió d’inici de curs. 

A les 21:04h es fa la votació pel compte Fons Orfandat, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent 

resultat, vots a favor 50. 

c. COMPTABILITAT d’ ESPORTS:  

A les 21:07h es fa la votació pel comptes d’esports, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent 

resultat, vots a favor 50. 

 

4) Presentació de candidats,  elecció i reelecció d’un terç de la Junta Directiva, , tal com marquen els nostres Estatuts a 

l’article 15.1. Es renoven els següents càrrecs: 

a. President/a: deixa el càrrec Margarita Riera i es presenta Antonio Guerrero 

A les 21:12h es fa la votació, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 33, 

abstencions 9 i  vots en contra 8. 

b. Vocal de Relacions Públiques: deixa el càrrec Ma Rosa Ricart  i es presenta MªJosé Grande 

A les 21:15h es fa la votació, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 47 i 

abstencions 3. 

c. Vocal d’activitats: no renova Jose Luis Longobardo i es presenta Esmeralda Hernández 

A les 21:20h es fa la votació, amb 50 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 39 i 

abstencions 11. 

** 

d. Vocal de Primària: no renova Eva Ortiz i es presenta Marian Palmero 

En primera consulta no es presenta cap candidat. Finalment a les 21:35h es fa la votació, amb 51 famílies 

(presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 47 i abstencions 4. Es fa aquesta votació després de votar 

el punt 7, ja que no s’havia presentat cap candidat. 
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5) Presentació de candidats i elecció de vocal d’esports: Al mes d’agost de 2012 dimiteix Jaume Masferrer; en aquesta 

Assemblea es presenta Eva Ortiz. 

A les 21:26h es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 51. 

6) Presentació de candidats i elecció del vocal de secundària/batxillerat: Dimiteix Julio Larrosa i es presenta Jaume 

Masferrer 

A les 21:30h es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 47 i 

abstencions 4. 

7) Autorització al president/a i tresorer per gestionar els comptes bancaris de l’Associació. L’article 29 dels nostres 

Estatuts preveu que el president, el tresorer, la secretària i el vocal d’esports estiguin autoritzats per gestionar els 

comptes bancaris de l’Associació. 

A les 21:30h es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 51. 

8)   Presentació de candidats i elecció del censor i suplent de comptes, tal com marquen els nostres Estatuts a l’article 9.l. 

Es presenten Julio Larrosa i Ramon Ruiz. 

A les 21:34h es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor del Sr. 

Larrosa 23 i vots a favor del Sr. Ruiz 28. Per tant, el Sr. Ruiz serà el censor de comptes de l’Associació. 

A les 21:36h es fa la votació per escollir suplent del censor. Es presenta el sr. Larrosa, amb 51 famílies (presents i 

representades) amb el següent resultat, vots a favor 51. 

9)   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 dóna de baixa Pilar Garcia 

Martin com a delegada de classe de P4A al curs 2011-2012, Javier Arroyos Lucena com a delegat de classe de P5B 

al curs 2011-2012, Mireya Valiente com a delegada de classe de 5èC al curs 2011-2012   i s’incorpora com a nou 

delegat Pedro Javier Roman Martin com a delegat de 1r A i 3r A de primària, Eva Ortiz i Eva Abelló com a 

delegada de 6è A de primària i Ramon Ruiz com a delegat de 5è  B de primària i 2n Batxillerat  B. 

A les 21:45h es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 51. 

Resten sense delegats els següents cursos:  

 Etapa Infantil: Llar 1, P3A, P3B, P3C, P4B. 

 Etapa Primària: 2A i 5A. 

 Etapa Secundària: 2 ESO A, 3 ESO A i 1 Batx A.  

10) Informació Canvi operativa circulars: S’informa que a partir d’aquest moment, la via de comunicació de 

l’Associació de Mares i Pares d’alumnes de la nostra escola serà el correu electrònic (el facilitat a l’escola) i els 

rètols informatius a les portes dels 3 edificis del carrer Sagrera.    A banda de la llistaampa, llista de distribució a la 

que qualsevol família pot sol·licitar la inclusió (enviant un e-mail a ampa@ampamdangels.org amb les dades de la 

família i l’adreça de correu electrònic que vol incloure a la llista de distribució) i la web www.ampamdangels.org.   

 

 

mailto:ampa@ampamdangels.org
http://www.ampamdangels.org/
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11) Condicionament del local i millores per a la nostra escola: S’informa que està previst canviar el mobiliari del local 

de l’Associació, bàsicament per augmentar l’espai d’emmagatzematge, pintar i climatitzar el local i l’aula o aules 

adjacents amb bombes de calor. Resta pendent per part de l’escola la millora de la instal·lació elèctrica per tal de 

poder portar a terme aquesta millora. S’estableix una partida pressupostària per a millores de les instal·lacions de la 

nostra escola, que aquest any serà de 1.500 euros i el superàvit que hi pugui  haver aquest curs. 

Es fa la votació, amb 51 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 51. 

12) Torn obert de paraula: No hi ha cap comentari. 

 

 

** A l’ inici de l’Assemblea a las 20:10 hi ha 50 famílies, 23 presents i 27 representades. A les 21:25 s’incorpora una 

família a l’Assemblea, per tant, en aquest moment hi ha 51 famílies 24 presents i 27 representades en vot delegat. 

 

Famílies presents: 24 

 

Esteban Madrigal, Lujan Reyes, Zotes Arroyo, Roquet Ibáñez, Fernández González, Nuño Jornet, Roman Silveyra, 

Arroyos Caro, Pérez Morado, Francisco Nonneman, Llorente Palmero, Tuset Zapata, Pastó Rubio, Güemez Alza, Tuá 

Silvestre, Latorre Cuberes, Ruiz Buxó, Burgueño Ortiz, Termes Grande, Duran Abelló, Larrosa Carmona, Guerrero 

Vallejo, Masferrer Hernández i Vidal Badia. 

 

 

Famílies representades (Vots delegats): 27 

 

Serrano Bastidas delega el vot a la família Tuset Zapata (1) 

Castedo Baldó, Alcoba Cordero, Casasín Sans delega el vot a la família Llorente Palmero (3) 

Zafra Lopez, Padreny Buisan delega el vot a la família Nuño Jornet (2) 

Herrador Álvarez delega el vot a la família Sánchez Garcia (1) 

Farré Roldán, Benítez Leal, Aguilar Muñoz, Delgado Hidalgo delega el vot a la família Burgueño Ortiz (4) 

Nin Domènech, Garrido Quesada, Gandhi Andreu, Muñoz de Bustillo Fumanal, Pellicero Álvarez delega el vot a la 

família Ruiz Buxó (5) 

Camero Lage, Garriga Guardia delega el vot a la família Pastó Rubio (2) 

López Lanuza delega el vot a la família Termes Grande (1) 

Garcia Vega delega el vot a la família Vidal Badia (1) 

Hereu Larrosa, Rodríguez Lendínez delega el vot a la família Larrosa Carmona (2) 

Moral Ariño, Mateo Muñoz, González Arjona, Moros Vicente, Mengual Alférez delega el vot a la família Guerrero 

Vallejo (5) 

 

Total famílies 51 

 

S’inicia l’Assemblea a les 20:10h  i es finalitza a les 21:55h 

 

 

 

 

Judith Zapata    Juan Sánchez 

Secretària    Vice-President 


