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ACTA JUNTA GENER 2017 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 26/01/17 
Hora inici/fi 19.00h. - 21.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa: 
 

Nom Càrrec 
Josep Latorre 
Xavier Jané 
Vanessa Santos 
Pere Corella 
Valentina Rivera 
Eva de las Heras 
Imma Cobo 
Haritz Ferrando 

President 
Secretari 
Vocal Extraescolars 
Vocal Menjador 
Vocalia Festes 
Vocal Tresoreria 
Vocal Comissió Administració 
Vocal Camí Escolar 

 

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Pere Badia, Thais Torredabella i Maria 
Rodriguez. Ha assistit també la Mandi Perez. Recordem que les Juntes estan obertes a tots els socis de 
l’Ampa. 

ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la Junta anterior (20/10/16)  
2. Resum del darrer Consell Escolar del passat dia 12/12/16 
3. Estat de comptes de l’Ampa   
4. Estat de les vocalies 
5. Inclusió d’algun tema en concret a la present ordre del dia, per part dels membres de l’Ampa de 
l’escola, que es vulgui parlar en aquesta Junta  
6. Torn obert de paraula. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació Acta 20/10/16: 
 

S’aprova l’acta de la darrera reunió de la Junta del passat dia 20/10/16. 
  

2. Resum del darrer Consell Escolar del passat dia 12/12/16: 
 

Tot i que no ha pogut assistir a la present Junta, el Pere Badia (Vice-president de l’Ampa i actual 
representant de l’associació al Consell Escolar) ens ha fet arribar el present escrit resum del darrer 
Consell Escolar: 

“Va ser una reunió de presentació de tots els integrants. Es varen comentar els resultats del procés 
electoral d’elecció dels membres del consell escolar i també es va fer partícips a tots els assistents de 
les funcions del Consell Escolar. 
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Per votació es va decidir fer les properes reunions en data dimarts a la tarda per majoria de vots dels 
assistents; les esmentades reunions es comunicaran als participants amb antel·lació suficient. 

A nivell extra-reunió, se’m va comentar que hi ha uns pares encara disgustats amb el tema de 
l’aparcament (grup de 8 persones) que volien comentar aquesta problemàtica amb l’Ampa.” 

El Pere ens ha fet arribar la propera convocatòria de reunió del CE que es celebrarà el dia 31/01/17. 

3. Estat de comptes de l’Ampa: 
 

La Eva de las Heras ens detalla, partida a partida, com van els ingressos i despeses. 
 
Actualment, l’Ampa té 216 socis (es van pressupostar 217).  
 

La Eva explica que han iniciat, juntament amb la Comissió d’Administració, un control per localitzar 
situacions especials en relació a famílies que utilitzen els serveis que ofereix l’Ampa i que no son socis 
de l’associació. 
 

Al servei de matiners, hi ha 5 nens/es que utilitzen el servei i les famílies no son sòcies. En relació als 
altres serveis / activitats que s’ofereixen via l’Eina, en principi no hi ha d’haver cassos d’aquestos ja 
que, aquesta empresa, ens fa arribar llistats mensuals amb les altes i les baixes que es van produint.  
 

Les partides de despeses van segons el pressupost previst sense gaires variacions. En relació a les 
despeses d’administració, properament s’adquirirà un projector (import que ja està previst) ja que 
cada vegada hem d’utilitzar el projector d’un membre de la Junta. 
 

Activitat de teatre i escacs: es gestionen els cobraments directament des de l’Ampa (contracte de 
voluntarietat) per trimestre vençut. Ens estem trobant que hi ha baixes successives i, fins a la data, no 
es cobra la part proporcional dels dies que ja no es farà l’activitat. Aquest fet fa que alguna d’aquestes 
activitats sigui deficitària. 
 

Es proposen les següents solucions per evitar aquestes situacions: Cobrament per anticipat (com fan 
totes les empreses que fan extraescolars), incloure en la informació inicial de les extraescolars un 
termini de temps per avisar d’un baixa  i que no s’efectuarà el retorn dels diners. 
 

També s’intentarà eliminar els contractes de voluntarietat de les dues activitats comentades abans. 
 

4. Estat de les vocalies: 
 

Extraescolars:  La Vanessa explica una situació que cal solucionar en relació a la inscripció de nens/es 
a extraescolars a mig curs: hi ha famílies que apunten als nens a les activitats sense informar a 
l’Ampa, o sigui, adreçant-se directament a l’empresa que ofereix l’activitat.  
 
A partir del curs vinent, en la informació inicial de les extraescolars s’inclourà un el següent punt: 
caldrà autorització prèvia de l’Ampa per accedir a qualsevol activitat extraescolar una vegada 
iniciades les mateixes. 
 
Hort: El proper mes de febrer venç el contracte entre l’Ajuntament, el particular propietari del terreny 
i l’Ampa per utilitzar aquest espai com a hort urbà i pàrquing de bicicletes pels alumnes de l’escola. Es 
faran les gestions per renovar aquest contracte. 
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5. Inclusió d’algun tema en concret a la present ordre del dia, per part dels membres de l’Ampa de 

l’escola, que es vulgui parlar en aquesta Junta: 
 
No hem rebut cap petició ni tampoc s’ha presentat ningú a la present Junta per comentar temes que 
puguin ser d’interès pels socis de l’associació. 
 

6. Torn obert de paraula: 
 
 Tema 6é: Properament, els actuals alumnes de 5é curs i les seves famílies, iniciaran les activitats 

per anar recollint diners pel viatge de l’any vinent. 
 

Aquestes activitats, organització de berenars, tant en festes (com ara Sant Jordi) com en 
divendres, implica la feina de membres de l’Ampa que no tenen res a veure amb aquests alumnes 
(obrir sala d’Ampa en hores fora de recollida dels nens, per exemple). També implica l’assumpció 
d’una responsabilitat (assegurança de l’Ampa) quan es fan activitats dintre de l’escola i fora de 
l’horari lectiu (sopar comiat). 
 
A partir d’aquest any, hauria de ser quan abans millor, ja que a partir de la Festa de Sant Jordi es 
pot organitzar berenar per part dels de 5é, s’haurà de constituïr una Comissió de fi de curs de 6é 
dins de l’Ampa.  O sigui, un pare/mare dels actuals alumnes de 5é serà el Vocal de la Comissió de 
fi de curs. Aquesta persona serà l’enllaç directe entre Ampa-Escola-Pares/mares dels alumnes que 
acaben. 
 
El Josep Latorre informarà properament a la Direcció de l’escola d’aquesta nova Vocalia dins de la 
Junta de l’Ampa i, es transmetrà als pares/mares afectats. 

 
 Carnestoltes: Es comenta per part de diversos assistents a la reunió la possibilitat de tornar a 

organitzar-nos per sortir a les comparses de Carnestoltes. Aquest any ja es del tot impossible però 
es proposa convocar una Junta monogràfica en relació a aquest tema, per finals de juny o 
principis de juliol. S’informarà a totes les famílies per intentar aconseguir la màxima assistència a 
aquesta Junta i així poder valorar si hi ha possibilitats reals de poder-ho realitzar. 

 

ACORDS 
 

 Aprovació de l’acta de la Junta del dia 20/10/16 
 Modificar la informació inicial de les extraescolar per millorar la gestió i el servei 
 Creació de la Vocalia de la Comissió de fi de curs 
 Convocatòria Junta monogràfica per tractar el tema de Carnestoltes de l’any vinent 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del  

president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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