
 
 

 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 30/11/16 

  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 30 de novembre de 2016, compareixen els socis de l’AMPA, 

amb un total de 18 assistents més 1 vot delegat. A les 20:30, s'inicia l’Assemblea General 

Extraordinària.  

 

Temes tractats  
 

 Formalització i aprovació de la nova Junta: membres i càrrecs 

 Novetats respecte el nou institut.  

 

Formalització i aprovació de la nova Junta. 
 

En l’Assemblea General Ordinària del 2 de novembre del 2016, es va aprovar la nova Junta amb 

els següents membres, però sense càrrecs: 

 Norma Fàbregas 

 Mireia Sala 

 Cristina Domingo 

 Núria Aparicio 

S’informa als assistents que la Mireia Sala ha decidit fer un pas enrere i no formar part de la 

junta, i que s’ha afegit en el seu lloc l’Elena Barragan.  

La nova Junta, per tant, quedaria de la següent manera: 

 Norma Fàbregas: Presidenta 

 Elena Barragan: Secretària  

 Cristina Domingo: Tresorera 

 Núria Aparicio: Vicepresidenta 

Es sotmet a votació amb el següent resultat: 

 19 vots a favor 

Queda aprovada per unanimitat la formació de la nova Junta i els seus càrrecs.  

 

 

 



 
 

 

Informació/Novetats sobre el nou institut 

La Núria Aparicio ens informa que la PILA (Plataforma pro-Institut Lola Anglada) ha estat 

convocada la mateixa tarda de l’Assemblea a una reunió amb la regidora d’educació. L’Eduard 

Giró, un dels assistents a aquesta reunió, torna a temps d’informar als membres presents a 

l’Assemblea de les novetats: el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha decidit iniciar 

l'activitat del nou Institut el curs vinent amb dues línies d'ESO. Encara no està tancada la ubicació 

ni quins centres hi estaran adscrits, però sí que serà un institut amb continuïtat i no una mesura 

provisional per cobrir les places que fan falta l’any que ve. La PILA continuarà lluitant perquè 

ubiquin el nou institut a l’edifici antic del Lola i, amb el temps, passi a ser de tres línies.  

 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada l’Assemblea General Extraordinària. 

  

Presidenta                Secretaria  

Norma Fàbregas             Elena Barragan  


