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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA  
Data: 30 d’octubre de 2018 a les 20:00h. 

Lloc: Menjador de l’escola 

A la ciutat de Barcelona, dimarts 30 d’octubre de 2018, a les 20:00h, se celebra en 2ª convocatòria, 
havent  estat degudament convocada pel President, l’assemblea general ordinària de l’Associació de 
Mares i Pares d´Alumnes de l’Escola Voramar, al seu local social al carrer Ramon Turró núm. 130 
d’aquesta ciutat, amb l’assistència de 22 membres de l’Associació, a més dels representants de 
l’Escola i del Patronat. 

El president explica l'ordre del dia i com es desenvoluparà la reunió. Hi haurà torn obert de paraules. 

1. Benvinguda i salutació del president 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior.  

3. Presentació de l'AMPA VORAMAR. Organització, serveis i activitats 

4. Estat de comptes del curs 2017-2018.  

5. Pressupost pel curs 2018-2019 i quotes pel curs.  

6. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva i Consell Escolar 

7. Precs i preguntes.  

 

Punt 1. Benvinguda als assistents de l’Assemblea i aprovació de l’acta de l’any anterior. 

El President de l´Associació, Toni Domènech,  dona la benvinguda a tothom i dona les gràcies per la 
l’assistència, informa que segons els estatuts de l’Ampa, s’organitza una assemblea general de caire 
anual, en la que pot assistir qualsevol persona amb fills a l’escola, (no cal ser membre de l’AMPA), 
així com personal vinculat a l’escola (direcció pedagògica, professor, administració, gerència, 
patronat). 

El president indica que l’objectiu d’aquesta assemblea general és fer un balanç del curs anterior, 
2017/2018, presentar i aprovar els pressupostos pel nou curs 2018/2019 i fer un repàs general de 
què és l’AMPA, què fem i com ens organitzem. 

Es fa la presentació d’alguns responsables de comissions de l’AMPA que avui intervenen, com el 
secretari de l'Ampa, Àngel Jiménez, el tresorer Enric Mira, Eduard Legazpi, responsable 
d’extraescolars, en Ricard Valdivia com a coordinador de casal i colònies i la vicepresidenta Eva 
Serrano, que avui presenta la seva dimissió en  favor de Fernando Guerrero és un càrrec que 
s'aprovarà en la reunió d'avui, si no hi ha cap inconvenient. L’Eva no ens abandona i seguirà vinculada 
a l'Ampa, com a coordinadora de carnestoltes. 

El president dona les gràcies tant a Patronat com comunitat educativa , administració i gerència per 
la seva predisposició, proximitat i cooperació durant el curs passat. Fruit d'aquest treball conjunt, 
hem aconseguit assolir amb èxit totes aquelles fites que en començar el curs ens havíem fixat. 
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Es va felicitar de manera pública a tots aquells membres de l’AMPA i col.laboradors que fan possible 
amb el seu esforç, temps i ganes, de manera totalment generosa i altruista que aquesta associació 
funcioni, i ho faci molt be. 

Es va donar la venbinguda a Josep Romero com a Director Pedagogic de l’Escola Voramar i se li va 
desitjar tots els èxits tan amb els projectes heretats per la Patrícia com els nous que durà a terme. 

Es presenta un Power Point, per tal de fer de fil conductor de l’Ordre del dia, i fer-ho un xic més amè. 

S’informa que un cop acabada la presentació, en la que intervindran alguns coordinadors de les 
comissions més representatives, o de major interès per aquesta reunió, hi haurà un torn obert de 
paraula per totes aquelles persones que vulguin qualsevol aclariment o tinguin alguna consulta a fer.  

 

Punt 2. Aprovació de l’acta de l’any anterior. 

El president, amb el vistiplau dels assistents, dóna per llegida l'acta de l'Assemblea de l'any anterior, 
que va tenir lloc el dia 24 d'octubre de 2017 i que ha estat publicada al web de l'Associació per tal de 
posar-la a l'abast de tots els socis.  

No hi ha cap esmena per part dels assistents, i per tant queda aprovada per unanimitat. 
 

Punt 3. Presentació de l'AMPA VORAMAR. Organització, serveis i activitats 

La Eva Serrano fa una breu explicació de les activitats i serveis de l'AMPA amb l’ajuda d’una 
presentació visual resumeix la següent informació: 

 Tots els pares, mares i tutors, com a associats, formen part de l'AMPA. 

 Aquesta associació s'organitza en una Junta directiva, formada per un conjunt mínim de 
càrrecs i tot un seguit de vocals, tal com consta en els seus Estatuts. 

 La Junta es reuneix un cop al mes, generalment el segon dilluns i tots els seus membres 
tenen dret a vot en els assumptes que es discuteixin a la reunió. 

 Existeix la figura del "col·laborador", que pot ser un exsoci de l'AMPA (pare, mare o tutor que 
ja no té els fills a l'escola però vol seguir vinculat a l'AMPA) o bé socis de l'Associació que 
únicament poden participar en les activitats de forma puntual o regular però sense ser 
vocals, sempre coordinats per un vocal. 

 Dins la Junta es creen comissions, que tracten temes específics, per tal de dotar d'eficiència 
tant les reunions mensuals de Junta com la gestió de les diferents activitats. Existeixen les 
següents comissions:  

Tresoreria 
Activitats d'estiu 
Comunicació 
Activitats extraescolars 
Menjador escolar 
Delegats de classe 
Jornades esportives i culturals 
Carnestoltes 
Nadal (Reis, tió, cantata) 
Camins escolars 
Comissió d’ESO 
Loteria 
Consell Escolar 
Comissió Sant Jordi 
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 L'AMPA es coordina amb l'escola a través de les següents figures: 

2 representants de l'AMPA són Patrons de la Fundació Voramar 
1 representant de l'AMPA està al Consell Escolar 
3 representant de l'AMPA a la Comissió de Menjador Escolar 
1 Coordinació dels delegats de classe.

 

L'Eduard Legazpi, com a responsable de les activitats extraescolars que organitza aquesta Associació: 

 Explica el funcionament de la Comissió d'activitats extraescolars i l'objectiu d'aquestes 
activitats. 

1. Preparar l'oferta. 

2. Elaborar documentació per transmetre a les famílies. 

3. Gestionar les sol·licituds d'inscripció i les altes i baixes. 

4. Fer el seguiment durant el curs. 

5. Elaborar llistats de tresoreria per procedir al cobrament. 

 Àrees que es cobreixen: idiomes (Anglès, Francès i Alemany), noves tecnologies (Scratch i 
Robòtica), arts (Pinturetes, Il·lustració, Música), esports i activitat física (Psicomotricitat, 
Patinatge, Judo, Zumba, Balls, Natació). 

 Com a novetat d'aquest any respecte l’anterior, s’ha afegit un nou grup d’Alemany, s’ha 
tornar a editar el de Francès, i també el de Judo 3 (per ESO i pares). 

 S'explica que les activitats extraescolars són, en general, deficitàries, i que el seu cost es 
cobreix tant amb les quotes de l’activitat, com amb aportació específica de l’AMPA. Un cop 
iniciades les activitats, les baixes poden provocar que alguns grups es tanquin per tenir pocs 
alumnes (en aquests casos s'haurà de procedir al cobrament íntegre de l'activitat). 

 Els mails sobre consultes o incidències s'intenten respondre en un màxim de 48 hores. 

 Aquest any només es farà una jornada de portes obertes per als pares. 

 Qui vulgui proposar noves activitats a l'AMPA, o vulgui implicar-se en la gestió de les actuals, 
pot escriure a ampa@ampavoramar.cat, aportant la informació necessària, indicada a 
www.ampavoramar.cat. 

 Explica les funcions de la Comissió d'extraescolars i les xifres mes significatives: 

1. 7 membres de la Junta de l'AMPA com a integrants de la Comissió (1 persona 
responsable de la Comissió, 1 persona com a responsable de la comunicació 
entre Diverjoc-AMPA i 5 persones com a responsables de les activitats). Suport 
puntual de 2 persones en temes de web, formularis i gestió de dades, i del tresorer. 

2. 15 activitats diferents 

3. 43 grups oberts 

4. 463 alumnes inscrits 

5. Pressupost global d’ingressos, 78.000-81.000 €, i de despeses 84.000-86.000 €. 
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Ricard Valdivia, com a responsable de les activitats d'estiu explica el funcionament d'aquestes 
activitats: 

 Es ell segon any en que es col·labora amb l’Escola per realitzar aquestes activitats 

 Explica les funcions de la Comissió d'Estiu: 

1. Preparar l'oferta 

2. Seguiment de les inscripcions 

3. Desenvolupament de l'activitat 

4. Valoració Final 

 Xifres: 

1. 2 membres de la Junta de l'AMPA com a integrants de la Comissió que fan d'enllaç 
amb Voramar. 

2. 529 inscripcions al Casal i 66 al casal esportiu. 

3. 255 inscripcions a les Colònies. 

 

També s'expliquen la resta d'activitats que s'han realitzat i que aquest curs si no hi ha prou vocals no 
es faran. 
 

Punt 4. Estat de comptes del curs 2017-2018. 

El Tresorer, Enric Mira, llegeix el balanç econòmic del curs 2017-2018 i n'explica els detalls. 

 Els ingressos han estat de 113.657,42 € i les despeses de 107.379,55 €, obtenint un resultat 
final de 6.277,87 €. 

 Es fa un agraïment públic a totes les comissions per la bona gestió del pressupost que ha 
suposat un resultat positiu. 

 L'objectiu principal ha estat intentar que les aportacions ordinàries de les famílies 
repercutissin a totes les famílies de l'escola. Seguint aquest criteri, els principals beneficiaris 
dels 31.146,09€ de les aportacions ordinàries han estat: 

1. Activitats extraescolars: 3.701,80 € (455 Alumnes) 

2. Colònies: 4.500,00 € (241 Alumnes) 

3. Casal d'estiu: 3.000,00 € (249 Alumnes) 

4. Aportacions a l'escola: 3.500,00 € 

5. Jornades esportives i culturals: 3.601,09€ 

6. Esdeveniments: 5.182,90€ 

7. Sant Jordi: 1.001,00€. 

 Aquests conceptes representen el 90% de les aportacions ordinàries. S'intenta, per tant, que 
aquestes aportacions que fan totes les famílies arribin a alumnes de totes les edats i que 
facin ús de les diferents activitats que organitza l'AMPA. 

 Les aportacions ordinàries de les famílies s'han utilitzat majoritàriament per a finançar les 
activitats. 

 Tots els pagaments que fa l'AMPA requereixen signatura mancomunada. 
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 No hi ha cap esmena per part dels assistents i s'aprova per unanimitat (sense cap vot en 
contra ni abstenció) el balanç econòmic del curs 2017-2018. 
 

Punt 5. Pressupost pel curs 2018-2019 i quotes del curs 

El Tresorer, Enric Mira, continua la seva intervenció amb la lectura del pressupost d'ingressos i 
despeses pel curs 2018-2019. 

 Pressupost d’ingressos de 122.977,87€ i una previsió de despeses de 120.050,00€. 

 El document amb el detall d'aquest pressupost ha estat publicat al web de l'Associació amb 
anterioritat, per tal que els socis poguessin disposar de tota la informació abans de 
l'Assemblea. 

 Es proposa que la quota de les aportacions ordinàries pel curs 2018/2019 passi de 
6,22 € per família i mes a 6,50 per família i mes, ja que en 7 anys, aquesta quota no havia 
tingut variació. 

 No hi ha cap esmena per part dels assistents i queda aprovat per unanimitat el pressupost 
pel curs 2018-2019 i també les quotes anuals dels associats. 
 

Punt 6. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva i Consell Escolar. 

El President explica que, segons els Estatuts, correspon la renovació dels càrrecs dels vocals parells. A 
més de la renovació de la vicepresidència per renuncia de l'actual vicepresidenta. 
 
S'aproven per unanimitat els següents càrrecs: 
- Vicepresident: Fernando Guerrero 

 
Es renoven els vocals parells. 
 
Finalment els càrrecs electes de la Junta directiva de l´AMPA VORAMAR queda constituïda com 
segueix: 
 
PRESIDENT: Toni Domènech  Martínez   
VICEPRESIDENT: Fernando Guerrero  
TRESORER: Enric Mira Vila 
SECRETARI: Àngel Jiménez Zafra 
 

El President explica que les reunions ordinàries de Junta se celebren el segon dilluns de cada mes i 
convida als associats a assistir-hi, així com a formar part de la Junta com a vocals, o bé a ajudar de 
forma puntual com a col·laboradors, sense formar part de la Junta. 

El President informa que en el 26 de novembre hi hauran eleccions per renovar càrrecs en el consell 
escolar i es renova una plaça de pare/mare. Es pot presentar qualsevol pare o mare amb alumnes a 
l’escola presentant la seva candidatura del 5 al 7 de novembre. 

 

Punt 7. Precs i preguntes. 

Es fa la proposta que la propera assemblea ordinària es gravi en vídeo i es faci arribar a la resta de 
socis la possibilitat de visionar-la. 
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A les 21:05h , el President de l’associació, agraeix a tots els assistents la seva presència a l’Assemblea 
i, sense cap altre tema a tractar aixeca sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari          Vist i plau 
          El president  

 

 

 

Àngel Jiménez Zafra         Toni Domènech   

 


