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ACTA Nº46 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, 28 d’octubre de 2013, 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 19:00 hores en primera i a les 19:30 

hores en segona convocatòria, pel president Antonio Guerrero i 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: 

 

Assisteix l’Equip Directiu de l’escola, Madre Mónica, Madre Virginia i Madre Almudena. 

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. 45  està penjada a la web. Es consulta si algun soci o sòcia vol que es llegeixi i 

ningú ho troba necessari.  

A les 19:36h es fa la votació, amb 29 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 26 i 

abstencions 3. 

2)   Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2012-2013. El tresorer, Sr. Jose Antonio Nuño, fa l’explicació de les 

diferents partides.   S’informa que els comptes han estat censats pel  censor i el suplent. Es detallen  per separat els 

comptes de la comptabilitat general, el Fons d’orfandat  (aquest curs hi ha 11 alumnes beneficiats) i la comptabilitat 

d’esports.    

A les 19:44h es fa la votació pels comptes anuals del curs 2012-2013, amb 37 famílies (presents i representades) 

amb el  següent resultat, vots a favor 32 i abstencions 5. 

3) Aprovació del pressupost i quotes per a l’exercici 2013-2014.    

 Es fa aclariment que la partida Secretaria del pressupost exposat, que inclou el sou de l’auxiliar 

administrativa contractada per l’Associació i despeses de suport informàtic.  

 S’ha disminuït la partida comissions, ja que s’ha canviat i negociat els comptes bancàries amb una nova 

entitat bancària.  

 La quota de l’Associació es manté en 40 euros per família  

 La quota d’orfandat continua essent de 15 euros per alumne.   

A les 19:51h es fa la votació pel pressupost i quotes per a l’exercici 2013-2014, amb 40 famílies (presents i 

representades) amb el següent resultat, vots a favor 39 i abstencions 1. 

4) Presentació de candidats i elecció de vocal d’esports. 

S’informa als assistents que si no s’ocupa el càrrec, el curs vinent potser no es podrà continuar oferint activitats 

extraescolars esportives o s’hauran d’externalitzar lo que suposarà un augment considerable de les activitats. 

El càrrec resta desert perquè no es presenta cap candidat.  

5) Presentació de candidats i elecció del vocal d’infantil. 

Es presenta únicament Laura Hernández González. 

 A les 19:59h es fa la votació, amb 41 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 41. 
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6) Presentació de candidats i elecció del vocal d’activitats. 

Es presenta únicament Susana González Giralver. 

A les 20:00h es fa la votació, amb 41 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 41.  

7) Presentació de candidats i elecció del secretari/a. 

En primera consulta no es presenta cap candidat. Finalment es presenta Ainhoa Rubio Renuncio.  

A les 20:15h es fa la votació, amb 45 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 45.  

Es fa aquesta votació després de votar el punt 10, ja que no s’havia presentat cap candidat, en una primera instància. 

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

15.1.   Es renoven els següents càrrecs :  

a. Vocal de cultura: Renova en el càrrec Elisabet Badia Pascual. No es presenta cap altra candidatura. 

A les 20:03h es fa la votació, amb 41 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 41. 

b. Vocal de secundària/batxillerat, es presenten dos candidatures: 

Es fa votació per ordre alfabètic després d’una petita presentació de les candidates. 

  Eva Abelló Lahuerta: A les 20:08h es fa la votació, amb 42 famílies (presents i representades) amb el 

següent resultat, vots a favor 20. 

 Eva Ortiz Almorín: A les 20:09h es fa la votació, amb 42 famílies (presents i representades) amb el següent 

resultat, vots a favor 10. 

c. Vicepresident: deixa el càrrec Juan Sánchez Fernández  i es presenta Judith Zapata Hernández. No es 

presenta cap altra candidatura. 

A les 20:10h es fa la votació, amb 42 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 42. 

9) Autorització al president, tresorer, secretària i vocal d’esports per gestionar els comptes bancaris de l’Associació, tal 

i com preveu l’article 29 dels nostres Estatuts 

A les 20:14h es fa la votació, amb 45 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 45. 

 Es fa aquesta votació després del punt número 10 per errada de la secretària al moment de fer l’exposició del tema a 

sotmetre a votació, i per aquest motiu es fa en primer lloc la votació del punt 10 i després el punt 9.  

10) Presentació de candidats i elecció del censor de comptes i un suplent, tal com marquen els nostres Estatuts a 

l’article 9.l. 

 Es presenta únicament Rosana Alé Verdún. 

 A les 20:13h es fa la votació, amb 45 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 45.  

mailto:e-mail:%20ampa@ampamdangels.org
http://www.ampamdangels.org/


                                   
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES    

DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 
 

     
 

 

      e-mail: ampa@ampamdangels.org                                           web:www.ampamdangels.org 

3 

 

 

11) Presentació de candidats,  elecció i reelecció de delegats de curs, figura recollida als nostres Estatuts a l’article 24. 

Tal i com s’ha avisat  als delegats del curs 2012-2013 (via correu electrònic), a partir d’ara els candidats a delegats 

han de presentar-se físicament a l’Assemblea o amb vot delegat a un assistent,  per confirmar la seva voluntat de 

continuar en el càrrec,  ja que s’ha detectat que hi ha molts delegats que no participen ni col·laboren a les activitats 

ni es presenten a les reunions/assemblees que la Junta de l’AMPA convoca. 

Es recorda la funció de la figura del delegat segons els Estatuts de la nostra Associació: 

Article 24 

1. Correspon als vocals portar a terme les activitats proposades i aprovades per la Junta directiva, segons els 

pressupostos assignats. 

2. Per col·laborar amb els vocals, podran presentar-se com a delegats de classe les mares/pares o tutors/es 

d’alumnes que siguin membres de la Associació. Tindran la funció d’enllaç i comunicació entre la Junta Directiva 

i els pares/mares. 

Per tant, es llegeix en veu alta el llistat del delegats del curs 2012-2013 i es confirmar amb els presents qui té la 

voluntat de continuar en el càrrec i en quina classe cursen els seus fills el curs 2013-2014.  (Annex I)  

A les 20:35h es fa la votació, amb 45 famílies (presents i representades) amb el següent resultat, vots a favor 45.  

 

12) Torn obert de paraula:  

a. Donació d’un equip de música a l’escola, que s’ha assignat pel seu ús a l’edifici d’infantil. 

b. S’informa que hi ha una nova manera de comunicació amb la Junta 11 noves comptes de correu electrònic 

corporatives sota el domini ampamdangels.org. publicades a la web de l’Associació fent un clik a la pàgina 

principal  “Qui som”(Annex IV)  

 

 

* Es fa aquesta votació després del punt número 10 per errada de la secretària al moment de fer l’exposició del tema a 

sotmetre a votació, i per aquest motiu es fa en primer lloc la votació del punt 10 i després el punt 9. Hi ha 45 famílies, 

34 presents i 11 representades, en ambdós votacions. 

** A l’ inici de l’Assemblea a las 19:31h hi ha 29 famílies, 21 presents i 8 representades. Durant l’assemblea 

s’incorporen varies famílies fins arribar a ser 45 famílies 34 presents i 11 representades en vot delegat. 
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Es detalla a cada votació el total de famílies (presents més representades). 

 

Famílies presents: 34 

 

Barrios Carballo, Burgueño Ortiz,  Calvo Pina, Casals Francàs, Casanovas Zapata, Clemente Escalé, Cuadrado González, 

Duran Abelló, Francisco Nonneman, Güemez Alza, Guerrero Vallejo, Hereu Larrosa, Llorente Palmero, Malagón Alé, 

Maraber Rubio, Maza Ruiz, Mendiola González, Nuño Jornet,  Obregon Mateo,  Ordiales Iturribarria, Pastó Rubio, Perez 

Hernández, Roquet Ibáñez, Ruiz Buxó, Sánchez García, Santacana  Congosto, Serrano Bastidas, Termes Grande, Tuá 

Silvestre, Tuset Zapata, Ventura Gabriel, Vidal Badia. 

 

Famílies representades (Vots delegats): 11 

 

Camero Lage delega el vot a la família Pasto Rubio (1) 

Campo Coscolla delega el vot a la família Güemez Alza (1) 

Casasín Sans i Herrador Álvarez delega el vot a la família Llorente Palmero (2) 

Fernández Fernández delega el vot a la família Malagón Alé (1) 

Fernández González delega el vot a la família Nuño Jornet (1) 

Junquera Diumenjó delega el vot a la família  Ruiz Buxó (1) 

Merodio Alay  delega el vot a la família   Tuset Zapata (1) 

Moros Vicente delega el vot a la família  Guerrero Vallejo (1) 

Rienda Villanueva i Valencia Blanco delega el vot a la família  Vidal Badia (2) 

 

 

Total famílies 45 

 

S’inicia l’Assemblea a les 19:31h  i es finalitza a les 20:50h 

 

Annex I    Llistat de delegats   

Annex II   Llistat Correus electrònics dels membres de la Junta de l’AMPA 

 

 

Judith Zapata    Antonio Guerrero 

Secretària    President 
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Annex I    Llistat de delegats   
 

 

  

INFANTIL 

    

CURS NOM  mare / pare 

LL 1-
A 

Vacant 

LL 2-
A 

Vacant 

P 3 A  Vacant 

P 3 B  CARLOS BARRIOS 

P 3 C ARANTXA CONGOSTO 

P 4 A Vacant 

P 4 B Vacant 

P 4 C MIQUEL CALVO 

P 4 C ANNA BASTIDAS SALVADÓ  

P 5 A Vacant 

P 5 B Vacant 

  
MOTSERRAT 

ITURRIBARRIA 

P 5 C 
MARTA GONZALEZ BLANCO 

GEMMA GABRIEL 
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  DELEGATS 

  PRIMÀRIA 

CURS NOM  mare / pare 

1A MARIAN PALMERO 

1A JOSE ANTONIO NUÑO MANCILLA 

1B ANA ALZA  GUTIERREZ 

1C ANN NONNEMAN 

2A YOLANDA ALVAREZ GOMEZ 

2B Vacant 

2C ANA SILVESTRE 

3A Vacant 

3B MARIAN PALMERO 

3B JUDITH  ZAPATA 

3C ANN NONNEMAN 

4A PAULA RUBIO FERNANDEZ 

4B ANA ALZA GUTIERREZ 

4C ANA SILVESTRE 

5A Vacant 

5B Vacant 

5C Vacant 

6A Vacant 

6B RAMON RUIZ ALBERT 

6C ELISABET BADIA  
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  DELEGATS 

  SECUNDÀRIA 

CURS NOM  mare / pare 

1ESO A Vacant 

1ESO B EVA ORTIZ ALMORIN 

1ESO C EVA ABELLO LAHUERTA 

2ESO A 
JOSE ANTONIO NUÑO 

MANCILLA 

2ESO B Vacant 

2ESO C Vacant 

3ESO A EVA ABELLO LAHUERTA 

3ESO B Vacant 

3ESO C ANTONIA RUIZ 

4ESO A Vacant 

4ESO B JUAN SANCHEZ  

4ESO C ANTONIO GUERRERO REQUENA  

1BTX A MARTA DIUMENJO 

1BTX B ELISABET BADIA  

2BTX A Vacant 

2BTX B Vacant 

         

 

Annex II        Llistat Correus electrònics membres de la Junta de l’AMPA 
 

 

 

MEMBRES DE JUNTA   
Antonio Guerrero presidente@ampamdangels.org  

Judith Zapata vicepresidente@ampamdangels.org 

Jose Antonio Nuño tesorero@ampamdangels.org 

Ainhoa Rubio  secretaria@ampamdangels.org 

M. José Grande relaciones_publicas@ampamdangels.org  

Vacant deportes@ampamdangels.org 

Susana Gonzalez actividades@ampamdangels.org 

Elisabet Badia cultura@ampamdangels.org 

Laura Hernández  infantil@ampamdangels.org  

M. Ángeles Palmero primaria@ampamdangels.org 

Eva Abelló secundaria@ampamdangels.org 

 

mailto:e-mail:%20ampa@ampamdangels.org
http://www.ampamdangels.org/
mailto:presidente@ampamdangels.org
mailto:vicepresidente@ampamdangels.org
mailto:tesorero@ampamdangels.org
mailto:secretaria@ampamdangels.org
mailto:relaciones_publicas@ampamdangels.org
mailto:deportes@ampamdangels.org
mailto:actividades@ampamdangels.org
mailto:cultura@ampamdangels.org
mailto:infantil@ampamdangels.org
mailto:primaria@ampamdangels.org
mailto:secundaria@ampamdangels.org

