
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
10 D’OCTUBRE DEL 2022

AMPA COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

A Barcelona, a deu d’octubre del 2022, essent les 18:32 es reuneix en segona convocatòria, 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. Presentació la Junta actual.

2. Presentació de les activitats realitzades el curs 2021-2022.

3. Presentació de Proposta d’Activitats pel curs 2022-2023.

4. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior publicada a la web de l’AMPA.    

5. Presentació i aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2021-2022. 

6. Presentació i aprovació del pressupost i quotes per a l’exercici 2022-2023.   

7. Elecció de plaça vacant de Tresoreria amb cobertura obligatòria. Presentació de

candidats i elecció.

8. Presentació de candidats, elecció i re-elecció d’un terç de la Junta, segons l’article 15.1

dels nostres Estatuts: President, vocal de RRPP, vocal d’activitats varies i vocal de

primària.

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

els nostres Estatuts a l’article 9 i presentació de candidats i elecció de un membre per a

la comissió de seguiment del Fons d’Orfanesa.

10. Explicació de les Activitats Extraescolars del curs 2022-2023

11. Torn de precs i preguntes.

Comença la reunió amb la benvinguda a tots els assistents i la presentació per part de la

Presidenta dels membres de la Junta actual. Posteriorment, es fa una explicació de com serà el

sistema de votació dels apartats de l’ordre del dia que siguin necessaris.

A l’inici de la reunió hi han 31 assistents i 74 vots delegats (105 vots en total). I abans de

començar l’elecció dels càrrecs s’han afegit 3 assistents més (108 vots en total).

Prèviament, es fa entrega per part de l’AMPA a la M.Marina, com a representant de l’escola,

dels diners recollits durant el dia de les famílies (Joc del Bingo) i del pagament dels no socis de

les togues i birrets per a la graduació d’Infantil. Un total de: 383,34 €

A continuació, es presenten les activitats realitzades el curs passat com també la proposta

d’activitats del curs present. Un cop tractats la resta dels punts de l’ordre del dia, i després de

les deliberacions corresponents, s’arriben als acords següents :

1. Aprovació per 65 vots a favor i 40 abstencions de l’acta de l’Assemblea del passat

exercici 2021-2022.

2. Aprobació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021-2022 explicats per la

tresoreria per 104 vots a favor, 1 abstenció i cap vot en contra.



3. Es presenten els comptes d’Orfandat del curs 2021-2022. Durant aquest curs, hi han

875 alumnes que paguen la quota i 9 alumnes que s’en beneficien. Finalment s’aproven

els comptes del Fons d’Orfandat per 105 vots a favor i cap en contra.

4. Presentació dels pressupostos del curs 2022-2023. Com a qüestions destacades,

s’explica per part de Raquel Bilbeny que enguany es preveu un nombre de socis de 670

amb uns ingresos previstos de 26.800 €, mentre que s’esperen unes despeses de

26.592 €. Un cop resolts tots els dubtes, s’aprova el pressupost del curs 2022-2023 per

108 vots a favor i cap en contra. S’aprova també per la mateixa quantitat de vots, 108,

el pressupost del Fons d’Orfanesa tenint previst per a aquest curs que comença així

com les quotes de l’AMPA (40 €/any/familia) i del Fons d’Orfanesa (17€/any/per fill).

5. Donat que la plaça de tresoreria ha quedat vacant i és, segons estatuts, de cobertura

obligatòria, es presenta per asumir l’esmentada vocalia, Raquel Bilbeny, que en el curs

2021-2022, va exercir com a vocalia de Secundària i Batxillerat. Obté 108 vots a favor i

cap en contra, pel que la vocalia de Secundària i Batxillerat queda vacant.

6. Es procedeix a la renovació d’un terç de la Junta, essent aquest el resultat:

a. Presidència: Es presenten dues candidatures, explicant cadascuna d’elles el

perquè es volen presentar i com pretenen millorar la gestió del càrrec.

● María Ángeles Palmero, presidenta sortint.

● Ana Maritza Vega, candidata a la presidencia.

El resultat de la votació és:

● María Ángeles Palmero, 28 vots
● Ana Maritza Vega, 61 vots
● Abstencions, 19.

S’escull per majoria, Ana Maritza Vega com a presidenta de l’AMPA.

b. RRPP i Comunicacions: Sr. Albert Aparicio, amb un total de 108 vots a favor i

cap en contra.

c. Activitats: Sra. Laura Oliver amb un total de 108 vots a favor i cap en contra.

d. Primària: Sra.Cristina Ripoll, amb un total de 108 vots a favor i cap en contra.

7. S’anomena a la Sra. Judit Zapata com a censora de comptes de l’exercici 2022-2023, i a

la Sra. Jemima Silva com a membre del comité gestor de seguiment del Fons

d’Orfanesa

8. En referència a l’apartat on es fa esment a les activitats extraescolars, es comenta que

es tindrà un seguiment més pròxim a totes les activitats ofertes per AE Sant Andreu

amb l'objectiu de donar una resposta immediata a qualsevol problema/incidència que

pogués sorgir en el desenvolupament de les diferents activitats.

9. En l’apartat de precs i preguntes, es fan les següents aclaracions:

a. Es demana per la possibilitat de que les quotes de les extraescolars siguin

diferides en diversos pagaments i no anualment com es fa ara. Es traslladarà la

suggerència a la AE Sant Andreu.

b. Es demana si pot haver-hi la possibilitat de reservar plaça en quan surtin les

activitats extraescolars de cara al curs següent. També es traslladarà la

suggerència.



c. Es pregunta si es seguirà pagant la plataforma de formació per a pares que es

va establir l’any passat i es contesta de que no, que ja no es farà.

d. També es demana si seria possible fer les xerrades tan via on-line com

presencial. Es respon que anirà en funció de l’interès que despertin les

esmentades conferències.

e. La Sra.Emilia Mateo proposa que donat que la vocalía de secundària està

vacant, seria interessant que entrés com a vocal la Presidenta sortint, la Sra.

María Ángeles Palmero. Es sotmet a votació i surt escollida per 101 vots a favor

i una abstenció. La Senyora Palmero accepta el càrrec.

f. Es demana si en la comissió per a la graduació de sisè de Primària, ja hi ha un

representant del curs 6èB. Es respon que la comissió ja està en funcionament i

que encara s’està buscant el representant que falta.

g. Una mare d'un alumne d'infantil pregunta si aquest curs s´ha pogut

reincorporar el gateig i l´arrossegament del Programa d´Estimulació (mètode

Glenn Doman) a Ed.Infantil, que durant la pandèmia (covid19) es va a ver

d'interrompre per indicacions sanitàries. Des de la Direcció de l´escola es

confirma que sí, s´està portant a terme de nou a l´etapa d´educació infantil.

També pregunta sobre el nomenament de la nova directora d'educació infantil

i se li confirma que s´ha realitzat per qüestions organitzatives de centre.

h. Una mare de primària es presenta com a metgessa de família del CAP i aprofita

per preguntar a quin correu/persona de contacte del col·legi s'ha d'enviar la

informació sobre els programes de Salut que el Departament de Sanitat

ofereix, ja que sembla que el contacte que tenen no és correcte. La Direcció

dona resposta i verifica el mail/persona de contacte de l´escola per poder rebre

aquestes informacions.

I sense cap més tema a tractar, es tanca la reunió a les 20:40 del mateix dia a Barcelona, a 10

d’octubre del 2022.

LA SECRETÀRIA                                                                                       LA PRESIDENTA

Maria Toral                                                                                              Ana Maritza Vega
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