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ACTA NÚM. 53 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
17 DE DESEMBRE DEL 2020

AMPA COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
En Barcelona, a disset de desembre del 2020, essent les 19:30 es reuneix de manera virtual la
Junta directiva de l’AMPA del Col·legi Mare de Déu dels Àngels juntament amb els pares i mares
convocats per l’esmentada junta , prèvia convocatòria anunciada i amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta de la Junta General anterior.
Aprovació dels comptes del curs 2019-2020
Assignació dels fons pels orfes de l’escola.
Pressupost i quotes del curs 2020-2021
Renovació de diversos càrrecs de la Junta
Donar poders per a gestionar els comptes bancaris a tresoreria i presidència.
El.lecció de la figura de Censor de comptes i del seu suplent.
Torn de precs i preguntes

Un cop tractats els punts anteriormente citats, i després de les deliberacions corresponents,
s’arriben als acords següents :
1. S’aprova l’acta de la Junta General anterior per 24 vots a favor i 11 abstencions.
2. Aprovació dels comptes de l’exexcici anterior per 28 vots a favor i 10 abstencions.
3. S’aprova dotar al Fons d’orfandat la quantitat de 17 euros per familia de l’escola,
Actualment, aquest fons atén a 6 famílies necessitades.
4. S’aprova el pressupost i quotes corresponents a l’exercici 2020-2021 per 23 vots a favor,
2 en contra i 13 abstencions.
5. Es decideix fer el nomenament del següents càrrecs a les següents persones:
a. Secretària: Sra.Maria Toral
b. Delegada per a Infantil: Sra.Patricia Zazo
c. Relacions Públiques: Sra.Virginia Vega
d. Vocal de Cultura: Sra.Emilia Aragón
e. Vicepresidenta: Sra.Emilia Mateo
f. Vocal de Secundària: Sra.Raquel Bilbeny
6. S’autoritza a la Presidenta i a la tresorera la capacitat de gestionar els comptes bancaris
que pertanyin a l’Associació per 22 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions.
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7. Es nombra com a censor de comptes a la Sra. Azmavet Bosch i com a suplent, el
Sr.Benjamín Lobo.
8. En el torn de precs i preguntes destaquen la pregunta sobre el motiu de l’alt pressupost
de la partida corresponent a secretaria. Per altre banda, la Judit explica quines son les
accions que vol pendre l’AMPA referent als problemes que hi han amb el districte. També
es comenta la possible vinculació amb associacions d’AMPAS i AFAS del país. Finalment,
es notifica que es subministraran dispensadors d’hidrogel per l’escola.
I sense cap més tema a tractar, es tanca la reunió a les 22:30 del mateix dia a Barcelona, a 17 de
desembre del 2021.
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