
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 27 d’octubre de 2016 
 
Acta de l’Assemblea de l’Associació de pares del col·legi Maristes La Immaculada, 
celebrada a Barcelona el dia 27 d’octubre de 2016, a les 19,30 hores, a la sala de 
conferències del mateix col·legi amb 43 assistents (a l’inici de la reunió) amb el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (6 juny) 
2. Informe del curs 2015-2016 
3. Aprovació dels comptes del curs 2015-2016 
4. Nous projectes per al curs 2016-2017 
5. Pressupost del curs 2016-2017 
6. Precs i preguntes 

 
El president Felipe Tena comenta els canvis que hi ha hagut a la Junta amb les 
baixes per motius personals de Francisco Cegri i la Conchi Sanz, passant a ocupar 
els càrrecs de president en Felipe Tena i el de secretària l’Andrea Campos, sent 
ratificats aquests càrrecs en la present assemblea. 
 
1.  LECTURA I APROVACIÓ D’ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR 
Es fa lectura d’acta.  
 
Es	demana	que	constin	en	acta	els	vots	a	favor/en	contra/abstencions	sobre	els	pressupostos.	Es	
pren	nota	per	fer	la	correcció	a	l’acta.		
Pilar	Frey	demana	que	les	actes	estiguin	disponibles	a	la	web	de	l’apa	5	dies	abans	de	les	
assemblees.			
M.	José	Gracia	demana	que	es	publiqui	l’acta	de	l’assemblea	extraordinària	del	dia	6/6/16.	Se	li	
explica	que	hi	ha	penjada	una	acta	conjunta	sobre	la	votació	per	majoria	de	convocatòria	
d’eleccions	el	6/6/16	i	la	mateixa	celebració	d’eleccions	el	dia	21/6/16,	ja	que	les	actes	han	de	
recollir	els	acords	i	així	ho	fa	l’acta	publicada.		
 
2.  INFORME CURS 2015-16 
Com que la darrera assemblea es va fer a finals de curs passat, el president 
comenta que només es farà informe del darrer mes de curs on es va fer la festa de 
la comunitat educativa i els actes de graduació. 
Es llegeix una enquesta sobre la valoració de la festa de final de curs, valorada molt 
positivament pels participants.  
La	Yolanda	Bofill	i	la	Noemí	Fernández	opinen	que	la	festa	hauria	de	ser	gratuïta	per	als	pares	
que	assisteixen	com	a	acompanyants	dels	nens	a	la	festa	d’infantil.		



 

 

	
	
	
	
	
	
 
 
3.  APROVACIÓ DELS COMPTES DEL CURS 2015-2016 
Es presenten els comptes de l’exercici 2015-16. 
Votacions: 8 en contra, 19 a favor, 16 abstencions. S’aproven els comptes del curs 
2015-16. 
 
4.  NOUS PROJECTES PER AL CURS 2016-2017 

 
a) Reforma	dels	estatuts	
b) Salut	i	nutrició	
c) Curs	Primers	Auxilis	
d) Camí	Escolar	
e) Estudi	de	les	beques	
f) Conferència	Victor	Küppers	
g) Xarxa	WIFI	a	l’escola	

 
a) Reforma	dels	estatuts	
S’informa de que la reforma d’estatuts la farem atenent als criteris d’unificació 
d’estatuts de totes les escoles que pertanyen a la FAPAMAC.  
Per altra banda s’informa que iniciarem el procés de canvi de nom APA a AMPA 
convocant una propera assemblea per a tal fi. Alguns socis opinen que haver 
proposat el nou nom a les eleccions és suficient. La Junta explica que el procés 
legal correcte és mitjançant dita assemblea ja que afectarà a la modificació 
d’estatuts i que de totes maneres no consta en l’actual ordre del dia, una votació 
espontània no tindria validesa legal.  
Es produeix de totes maneres però la Junta (+1 soci) s’absté de votar pels motius 
explicats: 28 vots a favor, 10 abstencions. 
Finalment es torna a explicar que per modificar el nom a estatuts cal convocar 
assemblea específica per a tal fi per formalitzar legalment el tràmit.  
Un pare pregunta si coneixem els terminis que té la Fapamac per unificar estatuts, 
se li contesta que no hi ha data establerta.  
 
b) Salut	i	nutrició	
La comissió de nutrició i salut presenta un informe de conclusions sobre el 
menjador del col·legi i els menús, on destaquem que l’informe ha estat elaborat 
juntament amb una nutricionista (Roser Carbonell) i que les conclusions són 
positives.  



 

 

 
	
	
	
	
	
	
Pilar	Frey	M.	sol·licita	que	al	bar	del	col·legi	no	es	segueixin	venent	als	alumnes,	en	horari	lectiu,	
xuxeries	i	bosses	tipus	Jumpers,	Gusanitos,	etc...	(rectificació	de	text	original	sol·licitada	per	email	
per	la	interessada).	
	
Yolanda	Bofill	opina	que	es	podrien	posar	ingredients	més	atractius	per	a	nens	que	tinguin	
al·lèrgies	al	menú	del	menjador.	
	
Noemí	Fernández	opina	que	hi	hauria	d’haver	un	preu	diferencial	per	mesos	per	al	pagament	del	
menjador.	El	director	del	col·legi	li	explica	que	la	raó	per	la	qual	els	mesos	en	els	que	hi	ha	menys	
dies	de	menjador	(com	setembre	o	desembre	o	juny)	costen	igual	que	els	altres	és	que	el	preu	total	
del	menjador	es	prorrateja	en	10	mesos.		
Paco	Cegri	opina	que	els	nens	que	fan	extraescolars	al	migdia	haurien	de	pagar	un	preu	diferent	
pel	ticket	menjador	que	la	resta.	
 
c) Curs	Primers	Auxilis	
S’està treballant en la convocatòria d’un curs de primers auxilis donat de manera 
gratuïta per la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.  
 
d) Camí	Escolar	
S’explica breument el que és el camí escolar, i que la petició ja ha estat traslladada 
a l’equip directiu de l’escola.  
 
e) Estudi	de	les	beques	
S’explica que s’estudiaran diferents alternatives per tal de millorar les beques de les 
que actualment disposem. 
 
f) Conferència	Victor	Küppers	
S’informa que la conferència del senyor Victor Küppers tindrà lloc el proper 3 de 
novembre. 
 
g) Xarxa	WIFI	a	l’escola	
S’explica el seguiment que s’està fent de la instal·lació de la xarxa wifi a l’escola i la 
recomanació que la comissió de salut ha fet de que el wifi es pugui connectar o 
desconnectar sota demanda.  
 
Per últim es comenten les peticions que hem rebut d’alguns pares i es comunica 
que ja les hem fet arribar a la direcció del col·legi, rebent resposta del propi 
director del col·legi a l’assemblea.  
 
	



 

 

	
	
	
	
	
	
	
2	mares	d’infantil	es	mostren	molt	perjudicades	pel	canvi	d’horari	escolar.	S’explica	que	l’APA	va	
fer	una	proposta	a	la	direcció	d’escola	i	aquesta	va	concedir	un	espai	de	15	minuts	(gratuït)	al	
ludiesplai	per	aquelles	famílies	que	ho	necessitessin.	Es	decideix	per	majoria	fer	una	votació	per	
preguntar	als	pares	quin	horari	prefereixen,	el	nou	que	s’està	aplicant	aquest	any	o	el	de	sempre.	
Es	decideix	que	la	votació	es	farà	el	mateix	dia	de	les	eleccions	del	consell	escolar.		
 
El director intervé per parlar del projecte Maristes Xarxa Innovació. 
 
 
 
PRESSUPOST DEL CURS 2016-2017 
Es presenta el pressupost per a aquest curs, de caire continuista respecte als 
anteriors però compensat amb l’objectiu d’equilibrar els comptes. Es mantenen els 
ingressos i es redueixen les despeses.  
Vots en contra: 16 – Vots a favor: 10 - Abstencions: 5  
Els pressupostos queden sense aprovar.  
 
La Junta demana que es facin arribar propostes. 
 
 
5.  PRECS I PREGUNTES 
Les	intervencions	s’han	fet	en	cada	punt	exposat.		
	
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió quan són les 23,40h, la 
qual cosa faig constar als efectes oportuns. 
 
 
 
Barcelona, 27 d’octubre de 2016 
 
V. i P. President                                                                                                  
La secretària 
Felipe Tena                                                                                                         
Andrea Campos 
  



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX: 
 
(al·legacions:	text	íntegre	fet	arribar	via	email	per	en	Xavier	Pascual	el	dia	1/12/2016) 
 
1.- L'Acta de l'Assemblea ordinària del 27-10-16 NO reflecteix de forma fidedigna 
el debat, les propostes i aportacions que en aquella es van produïr. (Jo 
personalment, i d'altres mares i pares, vam fer comentaris i aportacions que NO 
estan reflectits a l'Acta). 
2.- Demano formalment, i de fet demano que es sotmeti a votació de l'Assemblea, 
que s'estableixin mecanismes fiables per assegurar a tots els socis i sòcies que els 
continguts de les Assemblees quedaran correctament reflectits a les Actes. 
3.- Entrant a la questió molt central del pressupost, a l'Acta es diu que simplement 
no es va aprovar, quan és un tema que va ser objecte d'un debat bastant profund i 
penso que riguros, especialment perquè es reclamava i es segueix reclamant un 
canvi de model, o sigui que el pressupost s'ajusti a l'objecte estatutari de l'AMPA. 
Ja es va proposar a l'Assemblea Ordinària i es proposa de nou avui a 
l'extraordinària, reduïr la partida de la festa (8.500€ de despesa que amb els 
2.500€ d'entrades queden en 6.000€ de despesa neta) per destinar aquesta 
partida a temes molt més propis d'una AMPA. Es aquest canvi el que es va 
sotmetre a votació a l'Assemblea anterior, i per tant es un desacatament a la 
voluntat i a la sobirania de l'Assemblea el tornar a presentar avui un pressupost 
escencialment igual. En relació amb això, deixar clar, i així es va manifestar a 
l'anterior Assemblea, que això no vol dir que a mi i a altres socis no ens agradi la 
festa de fi de curs, ans al contrari, però pensem que cal plantejar-la en termes molt 
més imaginatius i racionals, aprofitant el molt talent que hi ha a l'escola, i en última 
instància fent-la atractiva però al mateix temps pressupostàriament autosuficient.  
 
 


