Acta número 30: 21 d’’octubre de 2013

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 30
Data: 21/10/2013
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Christian Pagès
3. Dani Talavera
5. Almudena Montenegro
7. Cristina Martínez
9. Manel Quesada
11. Mònica Costa
13. Ma. José Jiménez
15. Angie López
17. Francisco Lanzas
19. Eva Moreno

2. Anna Masó
4. Teia Puigvert
6. Mar Vega
8. Sión Castillo
10. Carme Cabezas
12. Carme Tarrenchs
14. Sergi Cortijo
16. Carles Bou
18. Anna Iglesias
20. Esther Rodríguez

S’han excusat d’assistir:
1. Lluïsa Batallé
3. Judith Frigolé
5. Josep Tarrés

2. Elena Cicres
4. Anna López
6. Montse Planella

Ordre del dia:
1. Esmenes i aprovació de l'última acta.
2. Presentació nous delegats i acomiadament delegats sortints.
3. Candidats càrrec Vicepresident/a.
4. Comissions de treball.
5. Estat de comptes i pressupost 2013/2014.
6. Assemblea general.
7. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de setembre.
2. Presentació nous delegats i acomiadament delegats sortints.
La presidenta demana a tothom que ens presentem individualment, ja que aquest curs escolar
s’ha produït un canvi de delegats/des.
S’adjunta a l’acta la llista dels nous delegats/delegades.
La secretària comenta que encara hi ha un delegat, concretament el de 5èB del qual encara no
té cap dada, només el nom, i que ja ho ha demanat a l’escola i tampoc ha rebut cap resposta.
La presidenta aprofita també per donar les gràcies als delegats/des sortints pel treball realitzat i
el temps dedicat i els anima a continuar col·laborant amb l’AMPA des de l’exterior.
També agraeix la presencia de l’Esther Rodríguez, vicepresidenta de l’AMPA sortint, per
assistir a la reunió d’avui ja que cal nomenar un nou vicepresident/a.
3. Candidats càrrec Vicepresident/a.
L’Esther explica a la resta de delegats/des el que comporta la tasca de Vicepresidència de
l’AMPA (suport a la presidència, cobrir les vacants de la presidència, assistir a reunions quan
la presidència no pot...etc.).
En un principi no surt cap candidat/a però just abans de passar a votacions, es presenta
voluntària la delegada de 4tB, Angie López.
S’aprova la seva elecció per majoria.
Per tant, la Junta directiva queda així:
Presidenta: Carme Cabezas
Vice-presidenta: Angie López (sortint Esther Rodríguez).
Secretària: Mª José Jiménez
Tresorer: Manel Quesada
Representant de l'AMPA al consell escolar: Carme Tarrenchs.
4. Comissions de treball.
La presidenta explica als delegats/des entrants que l’AMPA funciona per comissions de treball
i que cal que s’apuntin a les comissions on han quedat vacants per la sortida dels anteriors
delegats.
A la reunió del mes de setembre ja es va decidir que es suprimia la comissió de bates i xandalls
i que serà substituïda per una comissió de venda de llibres.
Les comissions queden així:
Comissió de menjador: Es renova totalment amb els següents membres: Christian Pagès, Angie
López i Sión Castillo. Se’ls comenta que cal que tinguin un horari per poder anar de tant en
tant a comprovar el funcionament i servei de menjador. Aquesta comissió també té membres
externs (de fora de l’AMPA) que són: Sara Arias, Pilar Galan i Esther Rodríguez.
El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Comissió de venda de llibres: Cristina Martínez, Elena Cicres i Paco Lanzas.
Comissió d’extraescolars: La Carme Tarrenchs i la Mar Vega expliquen el funcionament
d’aquesta comissió i degut a la seva complexitat (sobretot l’extraescolar d’anglès necessita una
persona en exclusiva per portar-ho tot) comenten que estaria bé que es presentés gent que
tinguessin 3 anys per en davant a la comissió, per així no sortir tots a l’hora. La comissió
queda formada per: Teia Puigvert, Carme Tarrenchs, Eva Moreno i Mar Vega.
De moment la delegada sortint Karina Rivas donarà un cop de mà amb l’extraescolar d’anglès.
Comissió de subvencions: Manel Quesada i Teia Puigvert.
Comissió FAPAC: Anna Masó.
Comissió sortides: Lluïsa Batallé, Anna López, Montse Planella i Mònica Costa.
Comissió web/comunicacions: Manel Quesada, Carles Bou, Judith Frigolé i Sergi Cortijo.
Comissió de festes: Es decideix a la reunió que totes aquelles persones que no han assistit, tret
que ja hagin demanat o ja estiguin en alguna de les comissions anteriors, formaran part de la
comissió de festes. Per tant, la comissió queda formada per: Dani Talavera, Carles Bou,
Almudena Montenegro, Anna Iglesias i Josep Tarrés.
S’adjunta a l’acta el full de comissions de treball AMPA curs 2013-2014.
5. Estat de comptes curs 12/13 i pressupost curs 13/14.
El tresorer ens presenta l’estat dels comptes:
- Compte de l'AMPA: 37.417,97.-euros a data 31/08/2013 (cal tenir en compte que estem
pendents de realitzar la transferència a l’escola d’uns 32.000.- euros.)
- Compte menjador: 24.783,75.- euros a data 31/08/2013 (cal tenir en compte que també s’ha
de realitzar l’ingrés a l’empresa CapGir de menjador).
S'aproven els comptes i es presentaran a tots els socis/es a l'assemblea general de novembre.
S’adjunta a l’acta els fulls de l’estat de comptes.
S’ha subvencionat a l’escola amb 1 pissarra digital.
En Manel ens comenta el tema de les comissions bancàries de la Caixa, hem tingut una despesa
de 1.500 euros en comissions. També ens diu que cada vegada que es passa el codi de barres
per fer pagaments, la Caixa ens cobra 2 euros. Ens diu que seria millor fer una bona base de
dades i girar els rebuts nosaltres com a AMPA, sempre i quan es doni la possibilitat a les
famílies de fer servir el model de pagament que més els interessi.
És un tema urgent el buscar solució o canvi de banc.
En Carles Bou presenta una oferta del Banc Santander.
Preparem el nou pressupost pel curs vinent per poder presentar-ho a l’assemblea general.
S’aprova un pressupost igual que el del curs passat i només es rebaixa la partida de la festa que
organitza l’AMPA que passa a ser de 1.000.- euros.
S’adjunta full del nou pressupost.
6. Assemblea general.
L’assemblea general ordinària serà el 8 de novembre, a les 20:00h en primera convocatòria,
20:30h segona convocatòria.
Cal passar la convocatòria de reunió almenys 1 setmana abans de la data. La secretària la
prepararà i l’enviarà a l’escola per repartir als alumnes el 31 d’octubre.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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7. Torn obert de paraula.
La Teia demana si es pot demanar a l’ajuntament el canvi de la font d’aigua del parc de la
plaça de les Nacions. La Carme Tarrenchs ho exposarà en el proper consell escolar.
La presidenta aprofita per explicar que una família deu un parell de rebuts de l’extraescolar
d’anglès de l’any passat i que li han demanat si nosaltres podem fer la gestió del cobrament
d’aquests rebuts. Totes les extraescolars gestionen directament el cobrament dels seus rebuts,
nosaltres només gestionen la contractació d’aquests serveis, per tant, es decideix que com a
AMPA no hem de fer res al respecte.
Es comenta també que caldria parlar amb TOT OCI pel tema d’estudi dels alumnes de tercer,
es veu que al ser poquets només els ofereixen la possibilitat de quedar-se a menjador i els
alumnes no volen. Sembla que no són tant poquets nens que ho volen fer. L’Esther i la Carme
ho parlaran amb l’empresa de menjador.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 25 de novembre a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 23:25 h. del mateix dia de la qual,
com a Secretaria, estenc aquesta acta.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)

4

