
ACTA NÚM. 49 - ASSEMBLEA GENERAL AMPA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

A la ciutat de  Barcelona, 24 de novembre de 2016, a la sala polivalent de l‘escola Mare
de Déu dels Àngels, carrer Sagrera 68-70. S’inicia sessió de l’ Assemblea General,
convocada per la Vicepresidenta, Judith Zapata, a les 19:00 hores en primera
convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria, sent constituïda aquesta en segona
per falta de quòrum en la primera .

Assisteixen a la mateixa, Madre Mònica i Madre Glòria, representants de l‘equip directiu.

A les 19:37, comencem formalment la reunió, sent presents a la sala 12 famílies sòcies i
4 representades.

En primer lloc ens presentem una per una totes les persones que formem en aquest
moment la junta, dient també quina vocalia representem i els anys que portem a la
junta.  Un cop finalitzades les presentacions, comencem a tractar els punts de l’ordre del
dia.

1. Aprovació de l’acta de l‘Assemblea anterior. Aquesta està publicada a la web
de l’ Ampa (www.ampamdangels.org). Es consulta si algun soci necessita que fem
lectura de la mateixa.  Els socis presents ja l’han consultat abans de venir, així que
procedim a fer la votació per aprovar-la.

A les 19:42  les 16 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 15 a favor i una abstenció.

(S’incorpora a l‘assemblea una altra família sòcia. A partir d’ara hi haurà 13 famílies
sòcies i 4 representades).

Abans de passar al següent punt, i aprofitant la presència de l‘equip directiu, els hi
entreguem  285 €, la recaptació de la tómbola pro Bits sense Fronteres, que es va fer a
la Festa Fi de Curs de l’AMPA del juny.

2. Presentació de les activitats realitzades durant el curs 2015-2016.

Es presenta un vídeo amb les activitats que hem realitzat, mentre el vocal corresponent
explica breument en què consistia la mateixa.

3. Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2015-2016.

L’Ainhoa Rubio, secretària i tresorera en funcions des de la  dimissió de l’anterior, explica
l’estat de comptes i presenta una diapositiva explicativa d’aquests. Recorda a tots els
presents que els  comptes poden ser consultats per a tots els socis; així mateix explica



que el passat dia 7 de novembre, aquests ja van ser censats pels dos censors escollits
per assemblea.

3.1 COMPTABILITAT GENERAL.

Aquest curs, les despeses han estat superior a les quotes; així doncs, no podem
complir l’acord de constituir una borsa d’inversió cap a l’escola. Esperem que
aquest curs hi hagi moltes més famílies sòcies, cosa que ens permetrà no només
no haver d’anul·lar cap de les nostres activitats, sinó també poder destinar diners
en projectes d’inversió a l’escola.

A les 19:53 les 17 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació,
amb el resultat de 16 a favor i una abstenció.

3.2 FONS D’ORFANDAT.

Es fa una breu explicació del mateix per a les famílies noves. Com contemplen els
nostres estatuts, qualsevol despesa que es generi en aquest compte bancari l’ha
d’assumir el compte general de l’AMPA. És per això que apareix reflectida una
transferència  del compte general, per compensar les comissions bancàries.

Una família  present ha de marxar de la sessió i delega el seu vot a un altre soci. A
partir d’ara hi ha 12 famílies  presents i 5 delegades.

A les 19:56 les 17 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació,
amb el resultat de 17 vots a favor.

S’incorpora una altra família. A partir d’ara serem 13 presents i 5 delegades.

4. Aprovació del pressupost i quotes per a l’exercici 2016-2017.

*Pressupost pel compte general.

La quota pel nou curs, 2016-17, es manté en 40 €/família. El rebut de la mateixa es
passarà a cobrament el mes de desembre.

A les 19:58 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

Segons l’ordre del dia, hauríem de seguir amb l’elecció i reelecció d’un terç de la junta
segons l’article 15.1 dels nostres Estatuts. Aquests serien vicepresidència, i les vocalies
de cultura i secundària.

L’ Ainhoa explica, però, que en la situació inusual en què es troba la junta per motius
diversos (els nens no segueixen a l’escola o bé personals) hi ha càrrecs vacants que
segons els nostres Estatut estem obligats a cobrir, com són presidència i tresoreria.



Així doncs, alterem l’ordre dels punts 5 i 6, i comencem per l’elecció de president.

6. Elecció del càrrec de President, que ara es troba vacant.
Es demanen candidats, i es presenta la Ma. Àngels Palmero, no havent-hi més candidats,
es passa a votació.

A les 20:04 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

Presenta la seva dimissió com vocal de Primària.

Seguint l’ordre, es demana candidat per Tresoreria.

Amb l’absència del tresorer, l’Ainhoa Rubio ha estat exercint com a tal.

A les 20:06 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor. Així doncs, presenta la seva dimissió com a Secretària i es
presenta per ocupar la vacant de tresoreria.

Així doncs, ara hem de suplir el càrrec, també obligatori de Secretària.

L’ Elisabet Badia, que ha estat exercint-ne es presenta al càrrec.

A les 20:07 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots. Així doncs, presenta la dimissió com a vocal de cultura.

Seguint amb les vacants, es demana candidat per a RRPP. Es presenta al càrrec Antoni
Domínguez.

A les 20:08  les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

5. Presentació de candidats, elecció i reelecció d’un terç de la Junta,
segons l’article 15.1 dels nostres Estatuts: Vicepresident, Vocal de
Cultura i Vocal de Secundària

Es demana a la vicepresidenta, Judith Zapata si vol renovar. Davant la seva afirmació,
procedim a votar.

A les 20:08 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a  favor.

Es demana a l’actual vocal de Secundària, Natàlia Marco si vol renovar. Amb la seva
afirmació, procedim a votar.

A les 20:09 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.



Ens queden encara, sense representants, les vocalies de Cultura, Primària i Esports.
Aquesta última però, i com tenim els esports externalitzats a  Lleuresport, i la Judith
Zapata és vocal en funcions des de fa 3 anys, és la que menys urgeix.

S’explica en què consisteixen les vocalies de Cultura i Primària, i es demanen candidats
per les dues.

L‘Arantxa Congosto es presenta  per a vocal de Primària.

A les 20:15 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

La vocalia de cultura queda vacant.

7. Autorització al President, Tresorer  secretari i vocal d’esports per a
gestionar els comptes bancaris de l’Associació, tal com preveu l’article
29 dels nostres Estatuts.

A les 20:19 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

8. Presentació dels candidats i elecció de censor de comptes i un
suplent, tal com marquen els nostres Estatuts, en l’article 29.

Es presenten la Susana Aranda i el Jose Antonio Nuño.

A les 20:22 les 18 famílies sòcies (presents i representades) realitzen la votació, amb el
resultat de 18 vots a favor.

9. Presentació de voluntaris per les activitats de l’ Ampa.

Presentem als presents un calendari amb les activitats previstes per aquest curs.
Demanem voluntaris per col·laboracions especials o puntuals. Voluntaris per a tallers,
xerrades, assessors, gent que ens pugui donar un cop de mà en moments puntuals. I
demanem que facin passar la veu.

10. Torn obert de paraula.

Cap assistent a l‘assemblea té cap tipus de pregunta.  La Vicepresident, la Judith Zapata,
demana una reflexió sobre el perquè de tan poca assistència.

I sense cap més punt a tractar, donem per a finalitzada la mateixa a les 20:30 hores.

JUDITH ZAPATA                                                      AINHOA RUBIO

Vicepresident                                                              Secretària


