
 

 

 

Acta de l’Assemblea general ordinària 

 
Dia: dijous 5 de juny de 2014 
Hora: 18.30 h (1a convocatòria); 19.00 h (2a convocatòria) 
Lloc: Institut Poeta Maragall. Menjador del centre. 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior 
2. Elecció de la junta de l’AMPA 
3. Tancament econòmic del curs 2013-2014 
4. Valoració d’opcions de futur : possible canvi menjador?, format sortides síntesi, altres, 

etc.) 
5. Torn obert de paraules 

 
 
 
Acta  
 
S’inicia l’Assemblea en segona convocatòria per manca de quòrum en la primera, amb els 
assistents següents: 
 
Joan Luzzatti 
Carmen Llusá 
Fernando Seriano 
Dora Lobo 
Núria Bosch 
Josep Maria Valdivieso 
Agnès Perelló 
Gonçal Luna 
Montserrat Estrada 
 
 
Excusen l’assistència: 
 
Laura Sexer 
 
 
 
Condueixen l’Assemblea general el Gonçal Luna com a president, juntament amb La Carmen 
Llusá com a tresorera, a més dels membres de la junta assistents. 
 



 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del 20 de juny de 2012 
 
L’Assemblea aprova l’acta de la sessió anterior del 29 de gener de 2013, que prèviament  
ha estat distribuïda per correu electrònic als socis i de la qual també s’ha portat una còpia en 
paper a sessió. 
 
Atès que algun dels assistents manifesta no haver rebut l’Acta pel correu electrònic; que el 
vocal de Comunicació, Joan Luzzatti, comunica que no totes les adreces de correu de la base 
estan vigents per raons diverses (correus que han estat donats de baixa, correus 
incorrectes); i atès també que alguns dels assistents manifesten no conèixer amb prou detall 
la funció de les diverses adreces de l’AMPA, el mateix Joan Luzzatti es compromet a enviar 
una comunicació als assistents en el qual explicarà detalladament aquestes funcions (en el 
moment de redacció d’aquest esborrany ja ha estat acomplert aquest compromís). 
 
 
Punt extraordinari fora de l’ordre del dia 
 
Com sigui que el punt 2 de l’ordre del dia tracta de l’elecció de la nova junta per renúncia del 
president al seu càrrec, i atès que alguns dels assistents no coneixen prou el funcionament 
de l’associació, es considera convenient i oportú fer les oportunes explicacions d’aquest 
funcionament. 
 
Entre altres coses es parla de la història recent de l’associació, del seu funcionament, de la 
junta i de la secretaria, de les quotes de socis i altres ingressos, i d’aspectes com ara el com 
ara el menjador, les sortides de crèdit de síntesi, els concursos de fotografia i carnestoltes, el 
mercat d’intercanvi de llibres de text i els tractes amb ABACUS, la festa de comiat de 2n de 
batxillerat. etc. 
 
Finalment, i com a aspecte destacat, es comenta que diverses de les feines de l’AMPA, i en 
particular les de tresoreria, i també les d’organització general, suposen una quota de temps 
excessiva per a la disponibilitat dels membre de la junta. Com a solució es proposa la 
contractació per hores de l’antiga tresorera de l’AMPA, Montserrat Estrada (a la qual s’ha 
convidat expressament a l’Assemblea). D’aquesta manera, la Montserrat Estrada farà 
assessorament a tresoreria i també participarà en tasques d’organització i suport de l’AMPA, 
amb la col·laboració de la Junta i de la secretaria tècnica (Sra. Pilar). El punt s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
Punt 2. Elecció de la Junta de l’AMPA 
 
Es comenta que, de la junta anterior, han presentat la seva renúncia la secretària, Clara 
Torres, al principi del mandat; i el president, Gonçal Luna, recentment. En canvi la tresorera, 
Carmen Llusá manifesta la seva intenció de continuar. Per tant cal escollir diversos nous 
càrrecs de junta. 
 
S’acorda que es mantenen la resta de càrrecs i es procedeix a escollir el de president. 
Resulta escollit Josep Maria Valdivieso, pare d’alumne de 2n d’ESO i d’exalumne ja fora de 
l’Institut. En conseqüència la nona junta de l’AMPA queda de la manera següent: 
 
• President: Josep Maria Valdivieso  
• Vicepresident: Gonçal Luna 
• Secretària: Núria Bosch 
• Tresorera: Carmen Llusá 

 
 
D’altra banda, es ratifica al Joan Luzzatti com a vocal de comunicació i a l’Agnès Perelló com 
a vocal de llibres. Es consultarà quines de les vocalies anteriors volen continuar (Blanca 
Oriol, extraescolars, etc.) 
 
 



Punt 3. Tancament econòmic del curs 2012-2013 
 
La tresorera comenta que a hores d’ara, i a l’espera del tancament definitiu del curs, hi ha un 
romanent d’uns 3.600 euros en el compte bancari de l’AMPA. Els ingressos han estat uns 
6.000 euros per quotes de socis, 1.000 euros per subvenció de l’ajuntament i uns 500 euros 
de rapel d’Abacus. A més es comunica que l’Ajuntament ha tornat a atorgar la subvenció per 
al proper curs 2014-15. 
 
D’altra banda, s’acorda que  es farà el traspàs de firmes a l’entitat bancària on està 
domiciliat el compte de l’entitat (president i tresorera, per mantenir el sistema de dues 
signatures previst en els estatuts).  
 
 
 
Punt 4. Valoració d’opcions de futur: possible canvi menjador?, format sortides 
síntesi, altres) 
 
Es comenta que atès el mal funcionament del menjador durant el curs actual es procedirà a 
escoltar noves ofertes de cara a la seva substitució. La tresorera n’ha concertat algunes. 
S’aprova. 
 
També es parla d’algunes qüestions destacades des de l’Assemblea anterior, com ara la 
suspensió de la sortida a Port Aventura, que va decidir el president atès que va considerar 
que no s’ajustava a la legislació vigent de la Generalitat sobre activitats en el temps lliure. Es 
comenta que es contemplaran les opcions de revisió o substitució de la sortida. 
 
 
Punt 5. Torn obert de paraules 
 
Atesa la durada de l’Assemblea, no es demana cap paraula i es clou la sessió a les 20.45 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vicepresident      El president 
Gonçal Luna       Josep Maria Valdivieso 
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