
ACTA   ASSEMBLEA GENERAL ORIDINÀRIA  DE L’AMPA  DEL

COL·LEGI IMMACULADA  CONCEPCIÓ

Acta de L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA del Col·legi Imma-
culada Concepció de Barcelona celebrada el dia 02 de juny del 2016 a
la sala d’audiovisuals de l’escola.

Hi assisteixen 15 membres de la Junta actual de l’AMPA i 4 pares de 
l’escola. 

A les 19.00 h es dóna per iniciada l’Assemblea.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació dels comptes anuals 2015 i pressupost 2016.

2.- Reciclatge de llibres: Organització i funcionament per donar 
continuació a aquest projecte.

3.- Cessió de dades de contactes de famílies.

4.- Lectura Acta Tema Menjador de la reunió realitzada amb 
l’empresa Core
 i l’escola i AMPA.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

-El president obre la sessió parlant de l’obligatorietat de realitzar 
l’Assemblea General Ordinària, per tal de donar a conèixer a tots els 
assistents els comptes anuals, així com la possibilitat de presentació 
de noves candidatures, i/o preguntes o suggeriments.
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- Montse Llesuy com a tresorera de la junta actual,  fa un petit resum 
dels comptes anuals de l’any 2015 i el pressupost 2016. Ens fa un 
resum del ingressos i despeses realitzades durant el 2016, on 
s’indica un excedent previst al pressupost 2016 per un import de 
1.474,89 € (Adjuntem còpia dels CCAA).

La junta dóna per aprovades els comptes anuals, amb la decisió 
de deixar en reserva l’import excedent a l’espera de decidir en 
quin projecte es pot utilitzar.

- Es fa menció al RECICLATGE DE LLIBRES, donat importància a la con-
tinuïtat d’aquest projecte. Es parla de l’organització i comunicats  tant
a l’escola com als pares per poder dur a terme el reciclatge de llibres 
aquest mes de juny-

- Es parla de la necessitat d’assolir per part de l’AMPA la gestió de da-
des de contacte de les famílies, amb l’opció que l’escola ens cedeixi 
la base de dades, prèvia a l’autorització de les famílies. Es decideix 
fer un comunicat a l‘escola sol.licitant aquesta possibilitat.

- Helena Serra va fer una lectura de l’acta  de  menjador corresponent
a al la reunió que es va realitzar el passat 28 d’abril conjuntament 
amb Core, escola i AMPA, i on van quedar perfectament esposades to-
tes les propostes de l’AMPA.

A les 21 h es dóna per tancada la reunió. Donant fe del contingut 
d'aquesta acta el president i la secretària electes.

Oriol Guillermo Rovellat Izquierdo Beatriz Carmona Vallejos
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