
AMPA ESCOLA DELS ENCANTS 
 

Acta assamblea extraordinària  
  
Data: Dimecres 16 de juny 19 hores  
Lloc: CEIP dels Encants 
 
Es reuneixen, legalment convocats per a l’assemblea general extraordinària, un 
total de 16 famílies sòcies de l’AMPA (quòrum de participació del 39 per cent).  
 
-1. Reforma dels estatuts. Obre la sessió el president de l’AMPA, Sergi 
Blancafort, que proposa una reforma dels estatuts motivada perquè el canvi de 
nom de l’escola suposa la necessitat d’adaptar el nom de l’associació. Explica que 
aprofitant aquest canvi, la junta de l’AMPA en proposa d’altres per millorar el 
funcionament. Passa la paraula a l’associat Ivan Manero perquè els exposi: 
 

-Article 1. Denominació. El nom passa a ser AMPA Escola dels Encants. 
-Article 2. Inclusió del Pla de l’Esport. S’afegeix als objectius de 

l’associació el de “promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals en 
col·laboració amb el centre” i el de “promoure el foment i la pràctica de l’activitat 
esportiva sense finalitat de lucre”. 

-Article 5. Regulació de la participació a les reunions de la junta. 
S’afegeix al capítol de drets dels associats la possibilitat de traslladar “queixes i 
suggeriments per escrit a la junta, o oralment als delegats de curs o als vocals de 
les comissions” perquè les facin arribar “a l’esmentada junta en les seves 
reunions”. També s’obre la possibilitat d’”assistir a les reunions de la junta per tal 
d’exposar qualsevol tema d’interès per a la comunitat educativa, sempre que es 
faci una sol·licitud per escrit al president amb un mínim de 48 hores d’antelació a la 
reunió, perquè pugui ser inclòs com a punt a tractar en l’ordre del dia”. 

-Article 6. Baixes dels associats. Es deixa intacte el fragment que 
especifica que la baixa voluntària “haurà de ser comunicada per mitjà d’un escrit 
adreçat al president”, i s’afegeix que “la renúncia no suposarà el retorn de la 
quota”.  

-Article 10.2. Convocatòria de l’assemblea. Es simplifica el text. Es 
detalla que l’assemblea es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, 
sense especificar quins mesos. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies 
abans de la data de la reunió, però se suprimeix el fragment que obligava a fer-ho 
mitjançant un escrit adreçat al domicili dels associats i associades. 

-Article 10.4. Acords de l’assemblea. Es simplifica el text que fa 
referència a l’acta de les assembles. Com abans caldrà “un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat de les votacions”, però 
aquest no cal que sigui “numèric”. 

-Article 27. Exercici econòmic. S’afegeix que l’exercici econòmic 
“coincideix amb el curs acadèmic” i “queda tancat el 31 d’agost”. 

-Article 29. Reglament de règim intern. S’inclou un capítol que diu que 
“l’associació es podrá dotar d’un reglament de règim intern que recollirà la seva 
filosofia i diferents aspectes relacionats amb el seu funcionament. La redacció i els 
canvis que es puguin fer en el reglament de règim intern hauran de ser aprovats 
per l’assemblea. Tindrà capacitat per regular tots aquells aspectes que no recullen 
els estatuts de l’associació”. 
 
Un cop exposats els canvis, es fa una votació. S’aprova per unanimitat. Els estatuts 
estan a disposició de tots els associats i associades per a qualsevol consulta. 
 
-2. Torn de paraula. No n’hi ha, de manera que es dóna per acabada l’assemblea. 



 
  
  
 


