ASSEMBLEA ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA

DATA, HORA
Comença la reunió a les 18:40 en segona convocatòria el 29/03/2022, a l’aula polivalent de l’Escola
Catalònia.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2. Renovació de la Junta
3. Tancament comptes curs 2020-2021
4. Pressupost 2021-2022
5. Modificació estatuts
6. Jornades de treball sobre assetjament
7. Suggeriments i preguntes
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Desenvolupament assemblea ordinària
1.- Lectura i aprovació de l’acte anterior
La secretaria de la junta Marta Pérez, fa lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea.

2.- Renovació de la Junta
Degut a la sortida de la Tresorera , s’ha de cobrir aquest càrrec. Al càrrec de Tresorera, tan sols es
presenta una opció. També es presenta una nova vocal. Aquestes noves incorporacions són aprovades
per unanimitat de l’Assemblea.
La nova Junta directiva queda composta per:
• Presidenta:

Sandra Aguilar Ferrer

(DNI: 38812822T)

• Vicepresidenta:

Begoña Tomás Mujal

(DNI: 46647977K)

• Secretària:

Marta Pérez López

(DNI: 38145902B)

• Tresorera:

Soledad Villafana

(DNI: 48037035V)

• Vocal:

Cristina Carboneras Torras

(DNI: 36520927D)

• Vocal:

Jorgina Llor Martí

(DNI: 40995022Y)

• Vocal:

Sara Riera Fabré

(DNI: 43435120K)

• Vocal:

Valeria Musumeci

(NIE: Y4379899T)

S’aprova la continuïtat del regim mancomunat dos a dos indistintament amb totes les gestions
relacionades amb les entitats bancàries. Els membres de la nova junta apoderats seran:
• Presidenta:

Sandra Aguilar Ferrer

(DNI: 38812822T)

• Vicepresidenta:

Begoña Tomás Mujal

(DNI: 46647977K)

• Secretària:

Marta Pérez López

(DNI: 38145902B)

• Tresorera:

Soledad Villafana

(DNI: 48037035V)
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S’agraeix la feina feta pel membre que causa baixa a la junta i com a conseqüència d’aquesta baixa es
retiren tots els poders a tots els comptes bancaris a nom de l’Ampa que puguin tenir. A continuació es
relacionen les baixes:
• Tresorera:

Alejandra Mavic Aravena Orellana

(DNI: 23920242N)

3.- Tancament comptes curs 2020-2021
La Presidenta exposa els comptes del curs 2020/21 (veure annex). Es mostra quadre d’ingressos
(45.993,06€) i despeses (42.280,39 €).
La diferència que hi ha a data 31/08/21 entre ingressos i despeses és degut a que hi ha unes despeses que
la factura es va rebre amb data setembre 2021. Per això no està reflectida en balança tancat a 31/08/2021.
Es fa una explicació dels ingressos i despeses, i degut a una consulta que havia arribat via email explica:
-la partida “Cementiri (199€)” que correspon a la corona de flors que es va enviar en nom de totes les
famílies al funeral del ex-director de l’escola (Manel Mateos).
-la partida “Delegada de pati (656€)” que correspon a una persona de suport contractada a Acció Sant
Martí per donar ajudar a l’extraescolar de patinatge degut a la falta de delegats en l’activitat.

4.- Pressupost 2021-2022
La Presidenta exposa la previsió d’Ingressos i Despeses pel curs 2021-2022. (veure annex).
En despeses es fa menció a la partida “Xocolatada”, ja que l’AMPA es fa càrrec de la despesa de compra
de material i el total del recaptat en la venda és donada a la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu.
També s’explica la partida “Increment pressupost ventilació (600.00€)” que és refereix a un increment en
el pressupost prèviament aprovat [assemblea 20/01/2021] per a la ventilació del gimnàs. El Consorci ha
trigat més d’un any en aprovar la instal·lació i fer la seva part de feina, en aquest any les matèries primeres
han pujat bastant de preu i s’ha hagut de traslladar aquest augment al pressupost. A més, el Consorci ha
requerit instal·lar l’equip al sostre i no al lateral del gimnàs com estava dissenyat inicialment, factor que
també ha encarit el pressupost.

5.- Modificació estatuts
La Presidenta exposa que en l’assemblea de Gener 2021 es va valorar el canvi del nom legal (AFA). Per
això exposa aquest canvi (veure annex).
També s’aprofita a fer canvi en l’article 9, per la ampliació període AGO. D’aquesta manera es podran
convocar reunions en el període de gener a novembre.
S’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea els canvis.
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Per un futur es tindrà en compte si cal afegir als Estatuts, l’opció de reunions on-line i el seu
procediment.

6.- Jornades de treball sobre assetjament
Des de la Comissió de convivència es programaran i oferiran unes jornades de sensibilització per a totes
les famílies de l’escola (Socis i no socis)
(veure Annex)

7.- Suggeriments i preguntes
La Presidenta en aquest punt comenta:
-

Baixa del correu de la Comissió de Menjador i es dissol la Comissió, ja que hi haurà la Comissió del
Menjador del Consell Escolar (Comissió mixta: famílies + escola)

-

Necessitat de col·laboració de famílies que vulguin col·laborar amb l’AFA

(veure Annex)
No hi ha cap suggeriment ni pregunta per part dels assistents.
S’acaba l’Assemblea Ordinària les 19,30h.
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Annex acta reunió
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Sandra Aguilar Ferrer

Marta Pérez López

Vist-i-plau Presidenta

Secretària

Barcelona, a 29 de març 2022

