
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CURS 2012-2013.

Dia: 9 de novembre del 2012.
Hora: les vuit i cinc minuts del vespre.
Lloc: sala d'actes del col·legi Mare de Déu de la Serra a l'avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, número 5.
Assistència: 27 pares i mares.

ORDRE DEL DIA.

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.Proposta d'aprovació de la nova junta de l'AMPA.
3.Presentació dels comptes del curs escolar 2011-2012.
4.Aprovació del pressupost pel curs escolar 2012-2013.
5.Proposta d'activitats pel curs escolar 2012-2013.
6.Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

El president de l'AMPA, Sr. Jaume Vila, obre la sessió donant la benvinguda a 
tots  els  assistents  quan  passen  cinc  minuts  de  les  vuit  del  vespre.  Seguidament 
comenta breument el desenvolupament de l'acte, el qual s'inicia amb:

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

La secretària, Raquel Huguet, procedeix a la lectura de l'acta de l'Assemblea 
General Ordinària que va tenir lloc el 18 de novembre del 2011 a ¼ de nou del vespre, 
la qual és aprovada per tots els assistents.

2- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA NOVA JUNTA DE L'AMPA.

El president de l'AMPA, comenta el resultat de les votacions fetes pels pares 
dels  cursos  que  s'havia  de  renovar  el  seu  representant.  Aquest  any  els  cursos 
sotmesos a votació són llar d'infants, 1r d'educació primària, 5è d'educació primària, 
1r ESO i 3r ESO. S'ha de destacar l'elevada participació dels pares, fet que s'agraeix 
des de la junta. Aquest any entren com a nous membres el Xavier Manchado (per la  
llar d'infants) i la Mª Teresa Amill (per 3r ESO) i renoven la Sònia Garcia (per 1r EP),  
la Raquel Huguet (per 5èEP) i el Jaume Vila (per 1r ESO).

Per tant la nova junta de l'AMPA queda integrada de la següent manera:
President: Jaume Vila (1r ESO)
Vicepresidència: Anna Vilar (2n EP)
Secretària: Raquel Huguet (5è EP)



Sot secretària: Mònica Crisol. (P5)
Tresorera: Sònia Garcia. (1r EP)
Sots-tresorera: Rosa Gavarró. (4t EP)
Cap de premsa: Joan Foguet (6è EP)
Vocals: Xavier Manchado (llar d'infants), Mireia Sanahuja (P3), Josep Mª Sans (P4), 
Anna Maseras  (3r  EP),  Ismael  Porta (2n ESO),  Mª Teresa Amill  (3r  ESO),  Laura 
Panadès (4t ESO).

Posada a votació la nova junta i la seva composició és aprovada per unanimitat 
de tots els assistents.

3- PRESENTACIÓ DELS COMPTES DEL CURS ESCOLAR 2011-2012.

La tresorera, Sònia Garcia, presenta l'exercici econòmic de l'AMPA que va del 
31 de juliol del 2011 fina al 31 de juliol del 2012.

El 31 de juliol del 2011 es parteix d'un saldo de 10485,10€ i s'arriba a 31 de 
juliol  de  2012 amb un saldo de  9176,05€.  Per  tant,  hi  ha hagut  unes  pèrdues de 
1309,05€.

Els ingressos han sigut de 12010€ i les despeses de 13319,05€.
Els ingressos provenen de les quotes dels associats que ha representat 7650€ i 

del benefici obtingut de la venda de llibres, amb una quantitat de 4360€.
Pel que fa a les despeses, les principals partides es centren en: escola estiu 

(500€), festa fi de curs (638€), espectacles fi de curs (800€), jornades esportives 
(977€),  viatges  fi  de  curs  (1200€),  festa  nadal  (115€),  orles  6è  (676€),  maletins 
portàtils (579,68€), radio CD per la llar d'infants (154,36€), flors funerària (160€), 
obres pati infantil (650€) i la despesa més important és el material del pati infantil  
(6374,61€).

Els comptes detallats estan a disposició de tots els assistents i en el cas de 
voler consultar-los es pot demanar. S'aproven els comptes per unanimitat.

4 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CURS ESCOLAR 2012-2013.

En aquest punt, es comenta que la quota dels associats no es tocarà, és a dir, 
continuarà essent de 30€ anuals i es continuarà ingressant en el moment de la compra 
de llibres. 

Tots els assistents hi estan d'acord.

5- PROPOSTA D'ACTIVITATS PEL CURS ESCOLAR 2012-2013.

L'AMPA, continuarà col·laborant amb les festes de l'escola, venda de llibres, 
inversions necessàries per l'escola i els suggeriments dels associats.

S'està a l'espera de les inversions que ens demanarà l'escola. 
En aquest moment també des recorda, als pares assistents, que si tenen alguna 



proposta a fer, ja sigui en aquest moment o durant el curs, que ho facin arribar a 
algun membre de l'AMPA.

En aquest moment ningú fa cap proposta.

6- PRECS I PREGUNTES.

Ningú dels assistent fa cap comentari.

Sense res més, el president, el Sr. Jaume Vila, essent les vuit i trenta cinc 
minuts del vespre, aixeca l'Assemblea General Ordinària del curs escolar 2012-2013.

Signen la present acta, el president, Jaume Vila i Vives i la secretària, Raquel 
Huguet i Masdeu.


