ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
6 de novembre de 2015
Assistents:
- 25 pares i/o mares
- Delegats de la Junta de l’AMPA, President, Vicepresidenta sortint, Secretària
sortint, Tresorer sortint, nova Vicepresidenta, nova Secretària i nou Tresorer.
- Total: 32 persones
Ordre
1.
2.
3.
4.

del dia:
Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea general passada.
Informe de Presidència.
Aprovació dels comptes del curs passat (14-15).
Aprovació dels nous delegats i dels nous càrrecs de la Junta Directiva:
vicepresidenta, secretària i tresorer.
5. Nous projectes curs actual.
6. Aprovació del pressupost per al proper curs (15-16).
7. Torn obert de paraula.
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea passada.

Es fa la lectura de l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova amb vots a favor de tots
els assistents.
2. Informe de la Presidència.
-

El presidenta, Carles Bou, explica que és l’AMPA i fa un petit resum de com es
treballa en comissions i destaca les següents comissions de treball:




Comissió de menjador: L’empresa de menjador continua sent CapGir i el
monitoratge a càrrec de l’empresa TOTOCI.
Aquest curs passat s’ha continuat igual realitzant tres torns de menjador
(12:30 infantil; 13:30h 1r, 2n i 3r i 14:15h 4rt, 5è i 6è. També es realitza
“estudi” als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è que vulguin quedar-se a fer deures i
que vigilen els monitors de menjador (mínim 10 nens). Aquest curs les famílies
que volien també van poder poder comprovar el funcionament del menjador.
Es continuen fent dietes per al·lèrgics, celíacs, intoleràncies i dieta
vegetariana.
Aquest any, però es va fer després de la finalització del curs, a l'estiu, s'han
portat a terme dues millores al menjador. Destacar que hi ha hagut canvi de
les cadires del menjador. Es van valorar i es va veure que de 146 cadires, 100
estaven molt malmeses. S'han pagat entre l'Ajuntament de Bescanó i l'Ampa,
50% cada part.
I també s'ha instal·lat l'aire condicionat al menjador, hi havia èpoques que hi
feia molta calor i també per a una millor circulació de l'aire per les olors que
arriben des de la cuina. L'Ampa ha pagat la totalitat de l'import, tot i que
l'Ajuntament n'hi aportarà una part.
Comissió d’extraescolars : En aquesta comissió tot ha continuat com de
costum. Hi ha hagut la novetat alhora d'apuntar-se a les extraescolars, s'ha
canviat la forma de fer-ho per a un millor funcionament.
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Comissió de venda de llibres: Aquest any aquesta comissió ha funcionat molt
bé. S'ha fet la venda de llibres a través de l'Abacus i ha estat un encert amb
tot. Les famílies tenen molt més plaç per comprar els llibres i això facilita
molt les coses. L'única cosa que potser s'hauria de millorar seria el val
descompte que es dóna. Aquest any es té la intenció de seguir amb Abacus.
Comissió de sortides: La data de la sortida AMPA va ser el 18/05/2014. Es va
anar a la Fundació Mona de Riudellots de la Selva. Al ser a prop, al igual que
l'any anterior, cada família va anar en el seu vehicle i es va subvencionar
l’import de les entrades dels nens. Varen anar-hi, 47 adults, 21 nens de P4 a
6è i 13 de P3. En total unes 25 famílies. A l'Ampa li va costar en total 168,-€.
S'ha de tenir en compte, per l'any vinent, la poca despesa que hi ha hagut
aquest any en la sortida.
Comissió de FAPAC: La part més important és l’assegurança que ens cobreix la
Responsabilitat civil i saber que si som membre de la FAPAC podem realitzar
consultes i dubtes sobre temes de l’escola o AMPA amb ells. Es demana a
l'Assemblea si es vol continuar essent de la Fapac, la Junta proposa de
continuar-hi i s'aprova amb majoria.
Comissió de web: La web www.ampabescano.cat , que vam estrenar fa dos
cursos està en ple funcionament. Això sí, s'intentarà agilitzar més la web, així
com també tenir les actes al dia i els continguts. A la plana de l’escola hi ha
també l'enllaç directe.
Comissió de festes: La festa es va realitzar el 13 de juny. Aquest any com a
novetat es va realitzar un concurs de dibuix i el guanyador s'ha posat a la
portada de les agendes de l'escola. Hi va haver una alta participació dels
alumnes. També hi va haver una pintada d'un mural. Com a novetat
important, el concurs de curts de cinema, que va ser tot un èxit. Per
finalitzar la festa un DJ i zumba. Es va continuar cobrant l’euro per cadira.
Va estar molt bé i a més, a diferència de l'altre any, va fer molt bon temps.
Comissió financera: En Carles Bou explica que encara tenim alguns comptes a
la Caixa tot i que l'any passat es va descobrir que ens cobraven unes
comissions excessives per cada import que pagaven les famílies amb codi de
barres, ja no s'utilitzen i s'anul·laran. Ja vam canviar l'any passat de banc i ara
tenim el Banc Sabadell pel compte general. Per part del tresorer, ja es
procedirà a fer el tancament dels comptes de la Caixa definitivament.

Un cop explicades les comissions principals, en Carles també explica altres
tasques que s’han fet durant el curs escolar 14-15:
-

S’ha organitzat el casal de Setmana Santa i el casal de la jornada intensiva de
juny. L’empresa encarregada TOTOCI. No ha calgut organitzar el casal de
setembre ja que aquest any ho ha tornar a realitzar l’ajuntament.
S’ha aportat a l’escola un canó digital.
La venda de llibres s’ha fet com cada any amb una part subvencionada per als
socis de l’AMPA (un 18%), a part els folis i les agendes al cicle mitjà i superior.
Es continua amb el conveni amb la piscina de Salt que fa que els cursos de
natació siguin més econòmics pels socis de l’AMPA.
S’ha aportat el 50% del total de les cadires del menjador i el 100% de l'aire
condicionat també del menjador.
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3. Aprovació dels comptes del curs passat.
El Tresorer sortint, Manel Quesada, ens exposa els comptes del curs 2014-15
(s’adjunta el document en paper a l’acta).
En Manel explica que segons els estatuts els comptes s’han de tancar a 31/08.
Disposem de dos comptes: el compte general de l’associació i el compte menjador.
El balanç de tots dos comptes es positiu. Hi ha apunts que s'han cobrat en l'exercici
anterior però surten en aquest. Surt piscina, que és una entrada-sortida, que no
hauria de ser-hi, però d'alguna manera l'Ampa ho financia. Hi ha famílies que encara
no han pagat el curs passat. Hi ha l'aportació corresponent a les diferents quotes dels
alumnes. També l'aportació dels folis com sempre. Hi ha una regularització d'uns +1000,-€, d'ingressos erronis dels comptes del 2013-14. L'import de les agendes i la
quota de la Fapac, entre altres, la Fundació Mona, hosting web...
En comissions el Banc Sabadell és molt inferior a la Caixa. Hi ha hagut un gran estalvi
en les despeses de la festa, s'han recuperat diners. Hi apareix també la subvenció
Ajuntament de Bescanó. S'anul·larà el compte de la Caixa amb un taló per poder
estalviar-nos les comissions de la Caixa.
El balanç surt positiu però hauria de sortir net, no es poden tancar anys naturals, s'ha
de tancar a 31-08. Hi ha disponibles en total per l'Ampa uns +- 10.000,-€.
En quant al compte menjador hi ha un traspàs de 4.700,-€. Es va acordar
regularitzar-ho per un tema de plaços, perquè l'empresa Capgir pugui cobrar al dia.
Hi ha hagut un canvi de normativa i Capgir ha retornat els diners i ha quedat tot
equilibrat.
Les subvencions del Consell Comarcal, hem cobrat aquest 14-15 les del curs 13-14 i
encara ens falten per cobrar març i juny. Abans des del Consell Comarcal
t'ingressaven tots els nens anessin o no a dinar i el saldo sempre era positiu, ara han
canviat el sistema i només ingressen pels nens que es queden realment a dinar.
S’aproven els comptes per majoria de tots els assistents.
4. Aprovació dels nous delegats i dels nous càrrecs de la Junta Directiva:
president, vicepresidenta i secretària.
Es llegeix el llistat dels nous delegats per ordre de classes a qui representen i
s’aproven. Es llegeixen també els càrrecs de la Junta directiva que són aquests:
President: Carles Bou
Secretària: Susanna Moner
Vicepresidenta: Sílvia Sancho
Tresorer: Jordi Gras
Es comenta que la nova representant del Consell Escolar serà la Neus Márquez.
S’aprova la nova Junta directiva per majoria de tots els assistents.
S’adjunta en paper el llistat de delegat/des curs.
5. Nous projectes per al curs actual.
-

El president explica que, com en el curs passat, es continuarà treballant en
comissions.
Explica les comissions d’aquest curs escolar 15-16:
 Comissió de menjador
 Comissió de venda de llibres.
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Comissió d’extraescolars, es vol organitzar un taller de robòtica
Comissió financera: Es demanarà la subvenció de l’ajuntament i d’altres que
puguin sortir.
Comissió de FAPAC: Es recorda a l’assemblea que cal votar si continuem sent
socis i s’aprova per majoria dels presents.
Comissió de sortides/excursions.
Comissió de festes: continuarà portant el tema de l’organització de la festa
de fi de curs amb l’ajuda dels alumnes de cinquè que, com cada any, portaran
el tema bar. I es proposa que també portin el tema de les cadires a benefici
seu.
Comissió de web/comunicacions: s’aniran actualitzant continguts i es mirarà
que el tema d’actes estigui més actualitzat.
Comissió de piscina, es comenta que està molt plena. Buscar solucions.
Es comenta de fer dues noves comissions, una de pati i l'altra d'afers socials
(intentar arribar on no ho fa la psicopedagoga de l'escola, que normalment
són els casos més lleus). Es parlarà en les pròximes juntes.

-

El president explica que es continuarà treballant en la mateixa línia que fins ara.

-

S’aprofita per agrair tota la tasca realitzada a la Junta sortint.
6. Aprovació del pressupost per al proper curs.

En Jordi Gras, Tresorer entrant, ens exposa el pressupost per al curs 2015-2016.
-

Quotes de l’AMPA.
Es mirarà de buscar subvencions i demanar la de l’ajuntament també per aquest
curs escolar.
S'acabaran d'anul·lar els comptes de la Caixa.
Aportació per l'escola- es comenta que no s'havia fet mai una aportació a cegues,
sempre es preguntava abans que necessitava l'escola.
S'han d'afegir les despeses de l'aire condicionat i de les cadires que hi apareixeran
aquest curs.

S’aprova el pressupost exposat per en Jordi Gras, tresorer entrant, per majoria dels
assistents i s’adjunta el document del nou pressupost en paper a l’acta.
7. Torn obert de paraula.
-

La Lídia Moreno, com a representant de la comissió de menjador, explica el tema
de la diferència de Capgir, a favor nostre, pel canvi de normativa i que s'ha
utilitzat aquest import per fer el pagament de les cadires, 50%. Amb el tema de
l'aire condicionat hi ha hagut problemes de situació dels aparells exteriors, com
que era una cosa externa a l'Ampa, l'Ajuntament ens compensarà pintant les
taules de menjador. Tot això sortirà reflectit en els pròxims comptes. Hi ha una
proposta de passar la factura de les cadires a Ensenyament per si ens ho
paguessin.

-

Una mare pregunta que si el menjador l'utilitzen els de l'institut, escola bressol,
no haurien de pagar també el desgast de tot el que s'utilitza (maquinària) ja que
només ho paga l'Ampa. Es tindrà en compte.

-

Una altra mare comenta si es fan controls sorpresa de menjador. Se li contesta
que sí, sense avisar, per veure que tot sigui correcte. Se li diu que els pares,
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encara que no siguin delegats també es poden afegir a la comissió de menjador.
Hi ha una mare, l'Eva Bonany, que s'hi apunta.
-

Una altra mare ens diu que no sembla que el menú estigui fet sota la supervisió
d'una nutricionista, perquè hi ha uns menús molt mal combinats.

-

Hi ha una proposta de muntar un taller de robòtica familiar, hi participen pares i
mares, nens i nenes. Es diu que ja s'ha parlat i es mirarà de tirar-ho endavant.
També es comenta que s'intenten fer coses de caire familiar però no hi ha gaire
participació.

-

Hi ha una altra proposta d'una extraescolar de cuina pels nens i nenes.

-

En David Massegur de la comissió d'extraescolars exposa que s'ha de mirar
d'organitzar millor aquesta comissió, perquè es troben que molts van perduts
perquè no saben cada extraescolar qui l'organitza, si l'Ampa, l'Ajuntament..
Proposa que el proveïdor faci les altes i les baixes, per treure feina als de la
comissió i ells poder-se dedicar a altres tasques com ara buscar noves activitats. I
també que hi hagi només un període de inscripció al juny però que també ho
puguin fer al setembre però amb el proveïdor.

-

Hi ha la proposta que a les reunions de la junta si no pot venir el delegat que hi
vagi un suplent. Es queda que es mirarà als estatuts i si es permet es farà.
S'aprova amb majoria absoluta.

I sense res més a tractar el President aixeca la sessió a les 22:05 h. del mateix dia de
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

President
Carles Bou

Vicepresidenta
Sílvia Sancho

Vicepresidenta sortint
Carme Cabezas

Secretària
Susanna Moner

Secretària sortint
Judith Frigolé
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Tresorer
Jordi Gras

Tresorer sortint
Manel Quesada
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