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ACTA NÚM. 54 - ASSEMBLEA GENERAL AMPA MARE DE DÉU 

DELS ÀNGELS 

 

A la ciutat de Barcelona, 16 d’ Novembre de 2021, a la sala polivalent de l‘escola Mare de Déu 

dels Àngels, C/Sagrera 80-82. S’inicia sessió de l’Assemblea General, convocada per la 

Presidenta, Marian Palmero, a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 en segona 

convocatòria, sent constituïda aquesta en segona per falta de quòrum en la primera i amb el 

següent ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior publicada en la web de 

l’AMPA. 

2. Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2020-2021. 

3. Aprovació del pressupost i quotes del curs 2021-2022 

4. Presentació de candidats i elecció dels vocals d’Activitats i de Relacions Públiques. 

5. Presentació de candidats, elecció i reelecció d’un terç de la Junta, segons l’article 15.1 

dels Estatuts: Secretari, Tresorer, Vocal d’esports i Vocal d’infantil. 

6. Autorització al President/a, tresorer/a, secretari per a gestionar els comptes bancaris de 

l’Associació tal i com preveu l’article 29 dels nostres Estatuts. 

7. Presentació de candidats i elecció del censor de comptes i un suplent tal i com marquen 

els nostres Estatuts en l’article 9.1 

8. Torn de precs i preguntes. 

Comença la reunió amb la benvinguda a tots els assistents, sent presents a la sala 19 famílies 

sòcies i 22 representades.  Afegint-se 1 família mes ja començada l'Assemblea i aprovada l'acta 

de l'any anterior 

Posteriorment, es fa una explicació de com serà el sistema de votació dels apartats de l’ordre 

del dia que siguin necessaris. 

Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, i després de les deliberacions corresponents, 

s’arriben als acords següents : 

1. Aprovació per 41 vots a favor i una abstenció de l’acta de l’Assemblea del passat exercici 

2020-2021. 

2. Aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020-2021 explicats per la 

tresorera per 43 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. En l’explicació dels 

comptes del curs passat sorgeixen una sèrie de qüestions i aclariments: 

a. Existència de dos comptes bancaris; un pertany directament a l’AMPA i l’altre 

és el compte d’orfandat. 

b. Actualment hi han 654 famílies sòcies de l’AMPA. 

c. Es van recaptar 190€ de l’orla dels no socis, que s’han destinat a BSF. 

d. S’explica que hi ha una subvenció de l’Ajuntament i que va haver-hi uns 

ingressos extres per a la reserva del teatre. 

e. Es pregunta quants medidors de qualitat de l’aire es van comprar. (van ser 10). 

f. Es va subvencionar la gravació dels musicals que es fan cada any. 
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g. S’informa que es segueix una política de comprar als establiments petits del 

barri quan sigui necessària alguna despesa. 

h. S’explica la despesa de la Secretària. 

i. Hi ha una nova plataforma, AMPA NET que està en fase de desenvolupament. 

j. S’explica que la nostra associació, forma part de la CCAPAC (agrupació d’AMPAS 

de Catalunya) on, entre altres avantatges, està la de no tenir cap tipus de 

comissió bancària. 

k. Es pregunta sobre els detalls que es donen als socis. La Presidenta explica que a 

l’entrar a l’escola i al fer efectiva la matrícula, es comprometen a ser socis. Hi 

han activitats que l’AMPA paga i no es discrimina a ningú, com pot ser el patge 

reial o els jocs florals però n’hi han d’altres que només hi tenen el benefici, 

aquells que son socis. 

l. Es presenten els comptes d’orfandat del curs 2020-2021. Durant aquest curs,  hi 

han 872 alumnes que paguen la quota i 10 alumnes que se’n beneficien. 

S’aclareix que en aquest fons, no s’inclou ni els uniformes ni les quotes de 

menjador. (per això existeixen unes beques específiques). Finalment s’aproven 

els comptes del Fons d’orfandat per 43 vots a favor i cap en contra.  

 

3. Presentació dels pressupostos del curs 2021-2022. Com a qüestions destacades, 

s’aclareix que hi ha una partida per la festa de les famílies en motiu de l’any 

Internacional de les Famílies. Per altre banda, es fa constar que es destina una partida 

de premis que s’atorgaran mitjançant un sorteig a aquelles famílies que actualitzin les 

seves dades en la nova plataforma. En l’explicació de cada concepte sorgeixen unes 

preguntes amb les següents respostes.: 

a. Sobre el fet de si es manté dins del pressupost una partida pel zoom per aquest 

any es respon que ja està inclòs en la nova plataforma web. 

b. A la pregunta sobre quina és la partida més alta després de la de secretària, es 

respon que la de la festa de fi de curs. 

c. Es pregunta el motiu de que hi hagi una partida pel cine de fi de curs i una altra 

per la festa de la família i s’explica que el cinema és una activitat que arriba a 

tots els alumnes mentre que la festa de la família no hi ha gaire assistència. 

d. Respecte el cinema de fi de curs, es planteja quin és el criteri per a fer l’activitat 

i es respon que va en funció de l’edat ja que és un tema de seguretat a l’haver 

d’anar a peu fins al teatre desde l’escola. Dins del mateix  tema, es qüestiona 

l’origen d’aquesta activitat i s’explica que és una activitat destinada a la 

Secundària i als cursos superiors de Primària com a festa final de curs mentre 

que a Infantil i Primària, es fa altra activitat dins de l’escola. 

Un cop resolts tots els dubtes, s’aprova el pressupost del curs 2021-2022 per 41 vots 

i 2 abstencions. S’aprova també per la mateixa quantitat de vots, 43, el pressupost 

del fons d’orfandat tenint previst per a aquest curs que comença, hi han 9 nens que 

poden fer-ne ús. 

4. Com que per a demanar candidats per a la vocalia d’Activitats i de Relacions Públiques, 

no hi ha ningú que s’hagi presentat, aquestes queden vacants i assumeixen les seves 

funcions la pròpia junta. 
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5. Es presenten candidatures úniques per a la renovació d’un terç de la Junta, essent 

aquest el resultat: 

a. Tresorer: Sr. Javier Martín Callejón, amb un total de 43 vots a favor i cap en 

contra. 

b. Secretària: Sra. Maria Toral Villanueva, amb un total de 43 vots a favor i cap en 

contra. 

c. Vocal d’esports: Sr. Daniel Chaun Manzanares, amb un total de 43 vots a favor i 

cap en contra. 

d. Vocal d’Infantil: Sra, Patrícia Zazo, amb un total de 43 vots a favor i cap en 

contra. 

 

6. S’autoritza al President/a, tresorer/a, secretari/ per a gestionar els comptes bancaris de 

l’Associació tal i com preveu l’article 29 dels nostres Estatuts, per 43 vots a favor i cap 

en contra ni abstenció. 

 

7. S’anomena a la Sra. Azmavet Bosch com a censora de comptes de l’exercici 2021-2022, 

i com a suplent, la Sra. Virgínia Vega. 

 

8. Es fa constar que a meitat de la reunió, s’ha fet entrega de la quantitat de 190 euros a 

la Madre Marina com a donatiu pel BSF, quantitat recaptada dels no socis que han pagat 

per l’orla de fi d’etapa.  

 

9. En aquest apartat de precs i preguntes, es fan les següents aclariments: 

 

a. Es pregunta sobre les funcions del Consell Escolar i es respon que allà es tracten 

tan sols de temes administratius. 

b. Es pregunta qui gestiona el menjador i com es discuteix la seva gestió i la 

resposta ha estat que és una decisió del col·legi. 

c. Diana Perea, demana que en la fulla de convocatòria de l’Assemblea anual que 

s'envia a les famílies s'especifiqui que si hi ha algun punt més a tractar durant 

ella, s'ha d'enviar amb antelació a la Junta per incloure'l a l'ordre del dia. 

d. Diana Perea demana valorar una presència virtual en les properes assemblees 

al veure la poca assistència d’aquesta. 

 

I sense cap més tema a tractar, es tanca la reunió a les 20:30 del mateix dia a Barcelona, a 16 de 

novembre del 2021. 

 

LA SECRETÀRIA                                                                                       LA PRESIDENTA 

 

Maria Toral                                                                                                Marián Palmero 
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