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DATA, HORA I LLOC 

Comença la reunió a  les 18:30 en segona convocatòria el 21/03/2019, a la biblioteca de l’Escola 

Catalònia. 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

2. Tancament econòmic curs 2017/18 

3. Nou pla instituts UDR26 

4. Precs i preguntes 
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Desenvolupament assemblea ordinària 

1.- Lectura i aprovació de l’acte anterior 

La presidenta de la junta, Sandra, fa lectura de l’acta de l’assemblea anterior. 

S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea. 

 

2.- Tancament econòmic curs 2017/18 

La tresorera, Alejandra, exposa els comptes del curs 2017/18. 

S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea. 

La tresorera, Alejandra, exposa la previsió de despeses per al curs 2018/19. 

 

3.- Nou pla d’instituts UDR26 

La presidenta de la junta, exposa la situació de manca de places d’Institut a la zona. Es mostra els gráfics 

de la reordenació de zones i l’assignació d’instituts. Es comenta que es seguirà anant a les reunions que 

es convoquin sobre aquest tema, ja sigui membres de la junta o be de la comissió que s’ha creat per a 

fer el seguiment. 

 

4.- Previsió de despeses 2018/19 

La tresorera, Alejandra, exposa en quan es disposi dels comptes del curs 2017/18 es podrà fer una 

previsió de despeses per al curs 2018/19, entretant s’aplicarà el darrer pressupost presentat. 

 

5.- Precs i preguntes 

La junta presenta una proposta per a condonar el pagament de les quotes d’activitat en el cas de 

malaltia de llarga durada. 

S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea. 

 

S’acaba l’Assemblea Ordinària a les 19,30h. 



  ASSEMBLEA ORDINARIA AMPA CATALONIA 

 

Annex acta reunió 
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Sandra Aguilar Ferrer       Marc Garcia Serrat 
Vist-i-plau Presidenta       Secretari 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 1 d’abril 2019 


