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ACTA DE REUNIÓ 

Resum de l’acta de la reunió de l’Ampa del  Col·legi  Immaculada Concepció de 

Barcelona corresponent al dia 06 de novembre  de 2012.

Assistents Junta AMPA : Ignasi Moliné, Xavier Sallés, Carlos Fornos, Isabel Vilà, 

Josep Mª Puigdevall i Marita Domínguez.

A les 19:30 hores es dona per iniciada la reunió.

1. Presentació de nous membres

El president de l'AMPA fa la presentació (presencial en el cas de la Marita) dels tres 

nous integrants de l'AMPA:

- Judith Verdugo (primària i infantil)

- Patricia Rey (primària)

- Marita Domínguez (primària i infantil)

Ademés es presenten nous integrants en forma de delegades:

- Núria Piñol (primària)

- Cristina Martínez (primària i ESO)
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- Paqui Alé (se li ha proposat ser delegada d'autocar)

2. Formalització càrrec tresorer

Es fa constar que l'anterior vice-tresorer, en Josep Mª Puigdevall passa a ocupar el 

càrrec de tresorer, vacant des de la baixa de l'anterior tresorer. El càrrec de vice-

tresorer, en principi no serà cobert.

3. Estat de comptes a La Caixa

La principal novetat és que ja contem amb signatura pròpia

Ja han formalitzat la signatura tant l'Ignasi com el Josep Mª. Falta només que en el  

transcurs de la present setmana la Laura pugui enllestir la seva signatura.

Dos  dels  antics  components  de  l'AMPA  encara  tenen  signatura  per  motius 

“funcionals” (calen un mínim de dos signatures per tal  de poder fer efectius els 

pagaments), peró tan aviat com es formalitzin tots els tràmits es procedirà a donar-

los de baixa.

4. Tràmits administratius pendents

El certificat de la nova junta està encara pendent de la signatura original d'un dels 

components de l'antiga junta de l'AMPA. Tan bon punt li  sigui  possible,  l'Ignasi 

comptarà amb tota la documentació per tar de tancar el tema.

5. Estatuts

S'ha de disposar dels estatus actualitzats a desembre de l'any en curs. Si no hi ha 

objecció  es  presentaran  els  estatus  proposats  per  l'anterior  junta  al  2010.  Es 

necessaria l'actualització i formalització d'uns nous estatus.
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6. Pressupost

El tresorer de la junta presenta els presupostos per l'any 2013.

S'acorda mantenir la quota de l'AMPA per aquest any.

L'actiu circulant d'aquest exercici està vinculat a les despeses que es derivin de la 

celebració del dia de la Inmaculada Concepció.

Com a anotació  i  per  evitar  malvaratar  el  presupost  de l'AMPA s'acorda donar  

d'alta l'entitat al MACRO per tal de poder accedir a comprar.

7. Web

Es donarà d'alta el domini “ampacic.cat”

El servei presencial “web” es contractarà amb la companyia “1and1”, mentre que el 

servei de mail es vinculara amb GMail.

8. Autocar

Els usuaris dels autocars volen poder comptar amb els contactes dels usuaris dels  

dos autocars per tal de poder canviar de companyia. Es proposa coordinar i fer la 

funció d'intermediari des de l'AMPA.

S'ha de tenir en compte que no es pot proporcionar aquest tipus d'informació sense 

el consentiment explícit (i per escrit) dels usuaris tal i com indica la LOPD per la 

seguretat de dades de primer nivell (noms i dades de contacte).

9. Llibres

El 8 de novembre està prevista la reunió amb la Núria Dausà (titularitat de l'escola)  

i el Miquel Berruezo per tractar les directrius a seguir.
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9. Dia de la Inmaculada Concepció

Es  proposa  a  la  Isabel  la  possibilitat  de  trobar  activitats  pels  nens  d'infantil  i 

primària per la celebració a presentar el més aviat possible degut a la proximitat de 

la data.

Es comenta el fet de poder disposar de la possibilitat de flexibilitzar les activitats en 

cas que el clima no acompanyi i poder-les fer al saló d'actes i/o el gimnàs (només 

en el cas de climatologia adversa).

10. Dia de la familia

S'estableix la data per la celebració del dia de la familia pel proper diumenge 10 de 

març de 2013.

11. Base de dades

Es constata que la resposta per part dels pares a la sol·licitut d'actualització de les 

dades ha estat molt i molt baixa.

Es dona per tancada la reunió a un quart de deu de la nit.

Barcelona, 6 de novembre de 2012.
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