ACTA de reunió de l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de l’AMPA 29/09/2017 a les 17:00
Assistents Ampa: Fran Baulies, Jordi Rovira. També Anna Comas, Mª José Harto i Esther Parull per part de
l’escola i representants de les comissions i de les famílies.
L’ordre del dia va ser el següent:
- Balanç anual
- Informació de les Comissions
- Precs i preguntes
Comença l’assemblea a les 17:30 amb un total de 30 socis.
Presentació del balanç anual.
S’informa del balanç anual del curs 2016-2017.
A grans trets, es comenta que el curs passat hi va haver un dèficit de 8.000€ (curs 15/16) i aquest curs
16/17 hi ha hagut un superàvit de 3000€. Queda un romanent de 33.000€ aprox.
Es reclama que els comptes s’haurien d’haver enviat junt amb la convocatòria de l’assemblea. Es comenta
que els comptes es penjaran a la web de l’escola i per properes convocatòries s’hi adjuntaran.
Es comenta que s’han generat 30.000€ aprox. en 9 anys, i que molts nens ja marxen sense haver-ne fet ús.
Què fem amb aquest romanent? Es comenta que cal tenir sempre un coixí. I que històricament s’havia
conservat aquest romanent per quan tinguem l’escola definitiva, per poder invertir-los en elements que no
siguin provisionals. Durant l’assemblea surten alguns punts a tenir en compte de cara a donar sortida a
aquest romanent:
- Pel projecte del pati
- Afegir un especialista (anglès, música, etc.) a infantil. Ara els especialistes estan a primària. Donat
que aquest punt no estava a l’ordre del dia i no es pot votar s’acorda incloure’l a l’ordre del dia de
la següent convocatòria.
- Posar un video-porter per controlar millor qui entra a l’escola. Des de la comissió d’obres es
comenta que això es té en compte de cara a la construcció de la nova escola.
Es demana perquè els preus de les extraescolars s’han apujat un 20% aquest any. S’explica que fa 3 o 4 anys
que no s’havien apujat les activitats. I que es fa la pujada perquè les empreses contractades també ho han
apujat. Es comenta que hi ha altres llocs on les mateixes activitats són més barates. Es demanen detalls
d’aquestes activitats per ajustar les de l’escola si cal.
Pel que fa a les extraescolars, es comenta que algun nen s’ha quedat sense colònies, tot i tenir l’Ampa un
romanent elevat. Es comenta des de l’Escola que aquests temes es gestionen a través d’agents socials, que
l’escola no pot prendre aquest tipus de decisions –pagar les colònies a una família determinada, ni que sigui
a través de l’Ampa–. En general hi ha beques de l’administració quan es detecten famílies amb necessitats
d’aquest tipus.
Es comenta que caldria fer diferència entre socis i no socis de l’Ampa a l’hora de pagar les activitats. Això es
va deixar de fer quan les extraescolars es van subcontractar a empreses externes. Caldria que les empreses
que cobren les activitats demanessin el carnet de soci perquè apliquin el descompte acordat.
S’informa als presents de la situació de l’actual comissió d’extraescolars, que ha tingut certes dificultats a
fer el muntatge de les activitats d’aquest any. De cara a l’any que ve valoraran quines activitats es poden
fer i quines no, i si cal concentrar-se més en activitats que ja es facin al barri. En aquest cas es valorarà la
figura de l’acompanyant per portar els nens a les diferents activitats.
Des de la comissió d’extraescolars es demana ajut per fer front al monitor que vigila les entrades i sortides
dels nens que fan les activitats. Les inscripcions són molt baixes i no donen per cobrir les despeses del
monitor, uns 400€/mes. Si no es pot contractar el monitor no es podran realitzar activitats extraescolars. Es

comenta que les activitats extraescolars són per millorar el funcionament del centre, i que no haurien de
suposar despeses per l’Escola o l’Ampa. Tot i això, i de manera excepcional, s’acorda que l’Ampa es faci
càrrec del dèficit d’aquest monitor almenys fins a finals d’any. S’aprova per majoria
Analitzant el punt que aquest any ha proporcionat un superàvit, i l’any passat a l’estar externalitzat va
suposar un dèficit, l’acollida del matí, es demana perquè no es fa acollida de tarda també. Es respon que
s’han demanat voluntaris i no s’ha ofert ningú per portar-ho. També que hi ha molts pocs nens que en facin
ús, per les activitats extraescolars. Es demana el contacte de la persona que s’encarrega de l’acollida del
matí per si es podria fer el mateix amb l’acollida de tardes.
S’aprova el balanç anual del curs 2016-2017 presentat per majoria.
Presentació de les comissions
Donat que els assistents en aquesta assemblea són els mateixos que al juny, es proposa donar per revisada
la presentació de les comissions.
Precs i preguntes
Recollides durant l’assemblea i descrites anteriorment.
S’acaba l’assemblea a les 18.45

