
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2016 
 
 
Acta de l’Assemblea de l’Associació de pares del col·legi Maristes La Immaculada, 
celebrada a Barcelona el dia 30 de novembre de 2016, a les 19,30 hores, a la sala 
de conferències del mateix col·legi amb 100 assistents (a l’inici de la reunió) amb 
el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Presentació del pressupost del curs 2016-2017 
2. Aprovació i canvi de nom d’APA a AMPA 
3. Precs i preguntes 

 
INTRODUCCIÓ 
 
El president Felipe Tena inicia la sessió exposant la necessitat de fer aquesta nova 
convocatòria d’assemblea ja que els pressupostos no van ser aprovats en la darrera 
assemblea del 27/10/16. Tanmateix explica la voluntat de la Junta de respectar 
una durada raonable de la sessió i mantenir l’ordre en les intervencions.  
 
Degut que en les hores anteriors s’ha produït la votació dels pares respecte a 
l’horari escolar, es comunica el resultat de les votacions:  
 
PARTICIPACIÓ: 252 vots total 
VOTS HORARI ACTUAL: 122 
VOTS HORARI CURS PASSAT: 129 
 
 
Un pare, en Xavier Pascual, presenta al·legacions a l’acta de l’assemblea del dia 27 
d’octubre de 2016, en un text que llegeix en alt i que enviarà per email. La Junta 
manifesta la seva disconformitat pel que fa a algunes afirmacions, al considerar que 
no es corresponen amb el veritable desenvolupament dels fets de l’anterior 
assemblea a la que fa referència. Les al·legacions s’inclouran a l’acta pertinent. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.  PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CURS 2016-2017 
El tresorer Francisco Chamorro presenta el nou pressupost i l’explica partida per 
partida.  
 
Es defensa la voluntat de la Junta de mantenir la situació econòmica de l’Associació 
i no fer-la perillar, controlant la despesa per tal que sigui inferior o igual als 
ingressos i garantint el funcionament normal de l’Associació i les accions 
plantejades per al curs.  
Es presenten en detall les diverses partides que es corresponen amb els eixos 
d’actuació de l’Associació: garantir l’escolarització i la conciliació familiar (beques + 
acollida matinal); col·laborar amb l’escola en les graduacions de final d’etapa; 
finançar activitats que afavoreixin la relació escola-famílies; organitzar xerrades; 
recolzar les entitats integrades a l’escola que acreditin aquesta necessitat.  
 
Per últim, es comenten una sèrie de propostes que un grup de pares ha fet arribar a 
l’Associació, que la Junta considera de difícil aplicació, ja que o bé entren en 
competències de l’escola, o bé no especifiquen el concepte i la seva finalitat. Es 
comenta en qualsevol cas que suposen unes variacions molt lleugeres i no 
justificades respecte als pressupostos presentats per l’Associació.   
	
Per altra banda, es comenta que les esmentades propostes s’han fet arribar 2 dies 
abans de la celebració de l’assemblea, i de totes maneres la Junta s’ha reunit 
extraordinàriament per valorar-les.  
 
Es procedeix a fer la votació per l’aprovació dels pressupostos. 
 
Vots a favor: 69 
Vots en contra: 20 
Abstencions: 8 
 
Els pressupostos queden aprovats.  
 
 
2.  APROVACIÓ I CANVI DE NOM D’APA A AMPA 
Es procedeix a votar el canvi de nom de l’Associació, d’Associació de Pares 
d’Alumnes a Associació de Mares i Pares d’Alumnes.  
 
VOTS A FAVOR: 82 
ABSTENCIONS: 6 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Queda aprovat el canvi de nom de l’Associació i l’inici dels tràmits per fer la 
modificació dels Estatuts per a tal efecte.  
 
3.  PRECS I PREGUNTES 
Es pren nota del nom de les persones que volen intervenir amb preguntes o 
opinions, per garantir l’ordre i respecte de les intervencions. 
 
La Maria José Gracia pregunta per què es paga un assessorament a la cooperativa 
Cercles si la FAPAMAC té assessorament jurídic. Se li contesta que la cooperativa 
dóna altres serveis i que la FAPAMAC no dóna assessorament jurídic.  
 
La Pilar Frey diu (com a mare del grup que va enviar unes propostes per al 
pressupost) que es va demanar una reunió el dia 17 de novembre. S’aclareix que en 
4 ocasions es va contestar mostrant la disposició per part de la Junta a fer aquesta 
reunió. Opina que es podria haver comunicat una data límit per presentar propostes 
per al pressupost.  
 
Javier Errando manifesta no estar d’acord amb el detall de felicitació nadalenca que 
l’ampa fa a tot el personal del col·legi, calificant-lo de “café	para	todos” i “tontería”.   
 
Carla Gallego pregunta si la darrera conferència ha estat gratuïta, se li contesta que 
sí tot i que es va fer un detall d’agraïment al conferenciant; i si hi han previstes 
més, se li contesta que encara cap tancada.  
 
La Sara Abad s’interessa pel nombre d’assistents a la darrera festa de fi de curs. 
 
La resta de persones que volien intervenir donen per contestades les seves 
preguntes.   
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la reunió quan són les 21,50 h, 
la qual cosa faig constar als efectes oportuns. 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2016 
 
 
 
V. i P. President                                                                                                  
La secretària 
Felipe Tena                                                                                                         
Andrea Campos 


