
Acta de l’Assemblea General de l’AMPA de l’EMVIC 

26 de febrer de 2009 

 

 En primera convocatòria, a les 20:30, l’assistència a l’assemblea general és de 14 persones 
inclosa la representació de l’AMPA. Es reprèn doncs l’assemblea general a les 21:00 en segona 
convocatòria. L’assistència ara és de 18 persones. 

 En Juli Ordeix, per part de l’AMPA, dóna la benvinguda als assistents i tot seguit presenta 
l’ordre del dia: 

   
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior (14/11/2007) 
2. Activitats realitzades el curs 2007-08 
3. Proposta de reforma dels Estatuts de l’AMPA 
4. Estat de comptes curs 2007-08 
5. Activitats proposades i pressupost curs 2008-09 
6. Presentació dels nous membres de la junta de l’AMPA 
7. Informacions diverses 
8. Precs i preguntes 

 
L’assemblea és conduïda per en Juli Ordeix. 

 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior (14/11/2007) 

Un cop repassada l’acta de l’assemblea general del curs 2007-08 s’aprova per unanimitat per part de 
tots els assistents. 

 

2. Activitats realitzades el curs 2007-08 

Es llisten les següents activitats: 

-Culturals/Musicals:  

Ciència ficció. Orquestra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya. Auditori de 
Barcelona, 1/12/07. Concert familiar. 110 persones. 

So de corda. Orquestra nacional clàssica d’Andorra. Auditori de Barcelona, 2/2/08. 
Concert familiar. 107 persones. 

Pont d’Arcalís & Les Violines. La Central, Vic, 24/2/08. Facilitació d’entrades. 

-Aplec AMPA: 

 Amb debut de la Coral Brusquina formada per pares i mares de l’EMVic i actuació de 
Tururut Bonaigua. La Central, Vic, 25/5/08. 

-Estades orquestrals: 

Vespella 28-30/6/08 

 

 

 



3. Proposta de reforma dels Estatuts de l’AMPA 

Es condueix aquest punt explicant que els estatuts vigents s’aprovaren el 26 de març del 1992. 

Seguidament s’enumeren els motius de la reforma que bàsicament són: creixement de l’EMVic 
(conservatori, alumnat i aules associades); llei 4/2008 de 24 d’abril del codi civil de Catalunya sobre 
persones jurídiques. 

Després es repassen els continguts bàsics dels nous estatuts que es proposen, que consten de 9 
capítols amb 36 articles. Es repassa el capítol 2, article 6 on s’expressen els objectius de l’AMPA: 

-Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a tots els components 
de la comunitat escolar 

-Cooperar en les activitats educatives del centre, també al consell escolar 

-Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació 

-Realitzar activitats culturals, fonamentalment relacionades amb la música i el seu entorn 
sociocultural 

-Promoure actes de la formació acadèmico-musical de l’alumnat: concerts, classes 
magistrals, conferències, cursets... 

-Col·laborar en l’adquisició d’instruments i altres equipaments i material. 

També se’n destaquen els següents punts: 

-Òrgans de representació i estructura de la junta directiva 

-Drets i deures dels socis 

-Règim econòmic 

-Comissions de treball i reglaments 

S’aproven els estatuts proposats per unanimitat dels presents a l’assemblea general. 

 

4. Estat de comptes curs 2007-08 

El resum de l’estat de comptes del curs 2007-08 que en Juli Ordeix presenta és el següent: 

Ingressos:     

Quotes familiars (474 famílies a 12 €/fam.)  5.688,00 € 

Diversos 260,72 € 

Romanent anterior (06/07) 7.365,17 € 

Total Ingressos 13.313,89 € 

Despeses:     

Extraordinàries 06/07 1.298,70 € 

Foment musical 110,20 € 

Culturals/Musicals (Concerts familiars i Coral 
Brusquina) 

3.786,50 € 

Socials (Aplec i d’altres) 2.068,99 € 

Administració 175,90 € 

Financeres 372,45 € 

Dèficit XIII Estades Orquestrals (Vespella)  1.161,98 € 

Dèficit Intercanvi Orquestral Girona-Vic 459,89 € 

Total Despeses 9.434,61 € 

Romanent final curs 07/08: 3.879,28 € 



5. Activitats proposades i pressupost curs 2008-09 

La junta en aquest punt llista una proposta d’activitats: 

-Foment musical: 

 Classes magistrals de piano, violí, violoncel, guitarra, oboè, flauta travessera, saxo, 
flauta de bec i cant coral. 

-Culturals/Musicals AMPA: 

 Coral Brusquina 

 Britten-Guia Orquestra. Auditori de Barcelona, 14/3/09. Concert familiar 

 Carmina Burana. Calldetenes, 22/3/09 

 Concert Theremin, la veu electromagnètica. Calldetenes, 9/5/09 

-Culturals/Musicals EMVic: 

 Jornada portes obertes 18 abril 

 Piscolabis activitats final de curs i actes de graduació 

 Desplaçaments autobús 

 Intercanvi amb Rússia 

 Estades orquestrals i música moderna, Vespella 29 juny - 1 juliol 09 

 Curs piano, Casino 29 juny – 3 juliol 09 

-Socials: 

 Aplec AMPA juny 09 

 

Per dur a terme les activitats proposades, seguidament Juli Ordeix detalla el pressupost: 

Ingressos:     

Quotes familiars (674 famílies a 15 €/fam.)  10.110,00 € 

Aportacions membres Coral Brusquina 720,00 € 

Romanent anterior (07/08) 3.879,00 € 

Total Ingressos 1144..770099,,2288  €€  

Despeses:   

Foment musical (20% del pressupost de l’EMVic) 1.283,20 € 

Culturals/Musicals (entrades i/o bus) 6.801,00 € 

Socials 2.250,00 € 

Administració 750,00 € 

Financeres 300,00 € 

Total Despeses 1111..663344,,2200  €€  

Romanent final curs 08/09 33..332255,,0088  €€  

 

Els assistents a l’assemblea general aproven les activitats proposades. També s’aprova el pressupost 
pel curs 2008/09 per unanimitat.  

 

 

 



6. Presentació dels nous membres de la junta de l’AMPA 

En aquest punt de l’assemblea Juli Ordeix agraeix molt especialment la dedicació i esforç dels 
components sortints de la Junta actual: Ester Vinyeta presidenta i Josep Urpina tresorer. Seguidament 
anima als nous membres que es presenten. Senyala la col.laboració de l’escola de música, a través de la 
seva directora Montse Catllà en la recerca de candidats per formar part de la junta de l’AMPA. 

Els canvis en la junta serien: Juli Ordeix canviant de vice-presidència a presidència en substitució 
d’Ester Vinyeta, Josep Garcia-Moreno de secretaria a tresoreria en subtitució de Josep Urpina. 

Per la resta de càrrecs es presenten nous membres. 

Per tant, la nova junta que es presenta en assemblea general és la següent:  

President:  Juli Ordeix 
Vice-presidenta: Carme Torrents 
Secretària:  Mercè Casals 
Tresorer:  Josep García-Moreno 
Vocals:  Montse Baqué, Teresa Carreras, Elena Euras, Miquel Àngel Ríos 

També en aquest cas la nova junta és aprovada per unanimitat en assemblea general. 

 

7. Informacions diverses 

La junta en aquest punt senyala que el calendari d’activitats ha estat plenament coordinat entre 
l’EMVic i l’AMPA. També es destaca l’equilibri entre el foment musical, la col.laboració i organització 
d’activitats dels 2 centres Escola de Música i Conservatori. 

Un punt que es menciona amb especial èmfasi és que cal vetllar per les Aules Associades tant des 
del punt de vista de l’AMPA com del de l’EMVic. 

Es recorda la formació durant el curs passat de la Coral Brusquina oberta a tots els pares i mares 
de l’EMVic (http://blocs.xtec.cat/brusquina). 

Opinions i propostes són molt benvingudes a través d’ ampa@emvic.cat i altres mètodes de 
comunicació. 

 

8. Precs i preguntes 

S’obre un torn de precs i preguntes. 

Un assistent a l’assemblea general destaca la milloria en la comunicació de l’EMVic cap als pares.  

La directora de l’EMVic, Montse Catllà, replica agraint el comentari i mostrant que és d’interès de 
l’EMVic potenciar aquesta comunicació. 

Es parla de l’esforç que cal fer durant aquest curs per assegurar que la informació de l’AMPA arribi 
a les Aules associades. 

Es comenta l’èxit que ha tingut l’Aula d’adults. 

S’aclareix que ara entren a formar part de membres associats de l’AMPA els alumnes majors d’edat. 
Es comenta que cal explicar-ho als associats. 

La directora de l’EMVic dóna l’enhorabona a l’AMPA per la nova representació. 

Finalment la nova junta recalca la funció de l’AMPA dins de l’EMVic. 

 

 



 

 


