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DATA, HORA 

Comença la reunió a  les 18:30 en segona convocatòria el 09/10/2014. 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

2. Balanç d’ingressos i despeses curs 2013-2014 

3. Elecció nova Junta Directiva 

4. Previsió de despeses 2014-2015 

5. Informació sobre les activitats extraescolars curs 2014-2015 

6. Informació sobre actes curs 2014-2015 

7. Proposta d’activitats per a l’escola de pares i mares 

8. Precs i preguntes 
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Desenvolupament assemblea ordinària 

1.- Lectura i aprovació de l’acte anterior 

La secretaria de la junta Imma, aclareix que no es disposa d’acte anterior degut a que a l’anterior 
convocatòria d’assemblea no va assistir cap soci a excepció dels membres de la junta. 

Es fa un breu resum de les valoracions de les activitats, actes i funcionament de l’Ampa. (Anex 1 i 2). 

 

2.- Balanç d’ingressos i despeses curs2013-2014 

La tresorera Silvia exposa el resultats econòmics de la gestió de la junta per el curs 2014-2015. (Annex 3) 

S’aproven les comptes per unanimitat de l’Assemblea. 

 

3.- Elecció nova Junta Directiva 

Es dissol l’actual Junta directiva i es presenten les candidatures a nova Junta directiva. Tan sols es 
presenta una opció que es aprovada per unanimitat de l’Assemblea. 

La nova Junta directiva queda composta per: 

 Presidenta:  Imma Rodriguez Cano  (DNI: 36568102B) 

 Sots-presidenta:  Silvia Vicente Cardona  (DNI: 46052740R) 

 Secretari  Marc Garcia Serrat  (DNI: 40983439S) 

 Tresorera:  Raquel Garcia Añor  (DNI: 38121296S) 

 Vocal:   Carmen Moreno Soler  (DNI: 38139279N) 

 Vocal:   Jesús Reategui Morales  (DNI: 26298139P) 

 Vocal:   Marisol García Muñoz  (DNI: 38448802R) 

 Vocal:   Sandra Aguilar Ferrer  (DNI: 38812822T) 

Algun soci fa esment de que en el full d’inscripció existeix un apartat en el que es pot indicar la 
disponibilitat per part del associat per a col·laborar amb la Junta i que ell l’ha marcat i no s’ha contactat 
amb ell. Per part de la Junta s’aclareix que aquesta prendrà  nota i contactarà amb aquest i qualsevol 
altre associat que tingui interès a col·laborar.  

S’aprova la nova junta per unanimitat de l’Assemblea. 
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S’aprova la continuïtat del regim mancomunat dos a dos indistintament amb toles les gestions 
relacionades amb les entitats bancàries. Els membres de la nova junta apoderats serán: 

 Presidenta:  Imma Rodriguez Cano  (DNI: 36568102B) 

 Sots-presidenta:  Silvia Vicente Cardona  (DNI: 46052740R) 

 Tresorera:  Raquel Garcia Añor  (DNI: 38121296S) 

S’agraeix la feina feta pels membres que causen baixa a la junta i com a conseqüència d’aquesta baixa es 
retiren tots els poders a tots els comptes a bancàris a nom de l’Ampa que puguin tenir. A continuació es 
relacionen les baixes: 

 Presidenta:  Susana Saquete Roman  (DNI: 46060008R) 

 Sots-president:  Oscar Moreno Botello  (DNI: 46635650E) 

 Vocal:   Arlet Ferrando Herrera  (DNI: 46045106A) 

 

4.- Previsió de despeses 2014-2015 

La sots-presidenta, Silvia, exposa la previsió de despeses per al curs 2014-2015. (Annex 4) 

 

5.- Informació sobre les activitats extraescolars curs 2014-2015 

La presidenta, Imma, comunica que han sortit un total de 10 activitats més la ludoteca. 

 Street dance:  26 nens/es inscrits. 

 Vull ser esportista: 15 nens/es. 

 Karate:   22 nens/es. 

 Futbol sala:  2 equips. 

 Escola de basquet: 10 nens/es. 

 Patinatge:  78 nens/es. 

 Piscina:   11 nens/es. 

 Escacs:   10 nens/es. 

 Tenis taula:  11 nens/es. 

 Guitarra:  8 nens/es. 
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Algun dels socis pregunta sobre l’activitat d’angles, desde la Junta es comunica que s’està treballant per 
tal de poder dur a terme l’activitat i que es te que portar al Consell Escolar per que ho aprovi. 

 

6.- Informació sobre actes curs 2014-2015 

Es tractarà de realitzar els mateixos actes i festes que el darrer curs. La novetat per aquest curs han 
estat les jornades de portes obertes que s’han dut a terme en diverses activitats.  

Es presenta una relació provisional de festes a fer el curs 2014-2015. (Annex 5) 

 

7.- Proposta d’activitats per a l’escola de pares i mares 

Es presenta que es i que pretén l’escola de pares, junt amb una previsió de calendari sobre les activitats, 
xerrades i cursos que es fan. (Annex 6) 

 

8.- Precs i preguntes 

S’exposa per part de Laura Tost, les tasques que du a terme la comissió de festes. Es tracta d’un grup de 
socis que treballen com a col·laboradors donant suport logístic i organitzatiu per a les festes i actes 
organitzats per l’AMPA. 

S’exposa per part de Carlos, que desenvoluparà tasques com a col·laborador en suport logístic i 
organitzatiu de sortides organitzades per part de l’AMPA. 

 

S’acaba l’Assemblea Ordinària les 19,30h. 
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Annex acta reunió 

Annex 1 
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Annex2 
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Annex 3 
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Annex 4 



  ASSEMBLEA ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

Annex 5 
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Annex 6 

 

Imma Rodriguez       Marc Garcia 
Assabentat Presidenta       Secretari 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 13 d’octubre de 2014 


