
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACTA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA                                        Barcelona, 6 de juny de 2016 

 
 

Acta de l’assemblea ordinària de la Junta de Pares del Col·legi Maristes Immaculada, 
celebrada a Barcelona el dia 6 de juny de 2016, a les 19,30 h, 29 assistents i amb el 
següent ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
2. Informe del curs 2014-2015. 
3. Aprovació dels comptes del curs 2014-2015 i pressupost del curs 2015-2016. 
4. Projectes per al proper curs. 
5. Precs i preguntes. 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. La secretària Conchi Sanz 
llegeix l’acta de l’assemblea celebrada el 30 d’octubre de 2014.  
 

2. Informe del curs 2014-2015. La secretària Conchi Sanz llegeix el certificat de 
convocatòria d’eleccions mitjançant assemblea extraordinària el dia 6 d’abril de 2016 
i l’acta de les eleccions celebrades el dia 21 d’abril. El president Paco Cegri demana 
als assistents passar per alt l’informe detallat del curs 2014-2015 ja que estem a les 
acaballes del curs 2015-2016 i celebrem amb retard l’assemblea ordinària. S’aprova 
la decisió per unanimitat. 

 
3. Aprovació comptes curs 2014-2015 i pressupost del curs 2015-2016. S’aproven 

per majoria de vots els comptes 2014-2015 i el pressupost del curs 2015-2016 (18 
vots a favor, 6 abstencions, 5 vots en contra: total assistents 29). S’arriba als 
següents acords pel que fa a pressupostos i comptes:  

 
a. Pel que fa a despeses extraordinàries fora de l’activitat normal, històrica o 

prevista de l’associació, consultar en assemblea quan la quantitat a gastar 
sigui superior al 10% del pressupost anual.  

b. Desglossament de les partides dels comptes a partir de 1.000 eur (les 
quantitats inferiors no cal que apareguin desglossades).  

c. Pel que fa als pressupostos (previsió de despesa): penjar prèviament a la 
web de l’apa el pressupost per al proper curs, abans de presentar-ho a 
l’assemblea.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Projectes per al proper curs.  
 

a. Actualització web: nous menús, presentació més clara de la informació, 
documentació disponible per a les famílies... 

b. Xarxa de Col·laboradors: proveïment de productes o serveis a través dels 
pares, dur a terme projectes, participar en el muntatge de celebracions...  

c. Barreres seguretat carrer i camí verd escolar: tràmits ja duts a terme a les 
delegacions corresponents i seguiment durant curs 16-17.  

d. Proposta de canvi d’estatuts: la reforma s’ha de fer en coordinació amb la 
resta d’ampa’s maristes (FAPAMAC), dintre d’aquesta reforma esperem 
poder canviar el nom de l’Associació al llarg del curs 2016-2017.  

e. Menjadors: una comissió de la Junta valorarà els menús i les instal·lacions 
amb la col·laboració desinteressada d’una mare nutricionista de l’escola. 

f. Conferència Victor Kuppers durant el mes de novembre. 
 

5. Precs i preguntes. 
S’informa i s’acorda amb els assistents a l’assemblea que a partir d’ara, i seguint el 
procés correcte, les actes han de recollir els acords arribats durant l’assemblea, i 
que les intervencions dels assistents en el torn de precs i preguntes només hauran 
de constar si la persona especifica que constin en acta els seus comentaris, 
detallant el contingut exacte i donant el seu nom i cognoms.  
 
- En Xavier Pasqual demana posar-se en contacte amb l’apa per revisar una 

petició relativa a la coral de pares.  
- La Montse Escolar demana que es facin unes rectificacions de contingut en l’acta 

del curs 2014-2015.  
- La Mª José Gracia demana disposar de la documentació de pressupostos per 

avançat a la web abans de que es celebrin les assemblees.  
- L’Alex Saballs demana que els comptes no es detallin per sota de la quantitat de 

1.000 euros.  
 
 
V i P.  
El President                                                                          La Secretària              
 
Felipe Tena                                                                           Andrea Campos 
 
 


