ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
curs 2014-2015
25 d’octubre de 2014
ASSISTENTS de la Junta de l’AMPA
Jordi Suàrez
Mireia Mercader
Lluïsa Mallol
Cristina Teruel
Eva María Fernández
Julià Fernàndez

Daniel Martínez
Montserrat Perales
Sandra Llorente
Gemma Llamas
Anselm Rodrigo
David Escutia

ASSISTENTS Socis de l’AMPA
Família Asandei
Família Barbe Conesa
Família Boné Boix
Família Busom Fernández
Família Cortiella Cortes
Família Deng
Família Escutia Piñol
Família Fernández Vila
Família Ferrer Tarrida
Família Garcia Llorente
Família Latorre Aznar
Família Martín Mallol
Família Martínez Polo
Família Martínez Mercader
Família Mena Perales

Família Moran Benavente
Família Opoku Font
Família Ospino Elvir
Família Paton Plaza
Família Pueyo Azuara
Família Rius Aparicio
Família Rodrigo Navarro
Família Rodríguez Màrquez
Família Segura Llamas
Família Suàrez Montoya
Família Torres Teruel
Família Vandrell Barbero
Família Velez Gomez
Família Vicioso Michelena
Família Vilar Fernàndez

Socis que han delegat el seu vot:
Família Pardo Álvarez
Família González González
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A la sala d’actes de l’escola Pegaso, quan són les 10:30h: no hi ha quòrum en la
primera convocatòria; esperem fins a les 11:00 hores. Als pares se’ls reparteix
documentació comptable i el balanç. Hi ha un informe de gestió a l’abast de
qualsevol pare. En segona convocatòria del matí comença l’assemblea ordinària
de l’AMPA Pegaso amb els següents temes a tractar:

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Presentació de l’Assemblea.
Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea.
Examen del balanç econòmic i aprovació de comptes curs 2013-2014.
Lectura de l’informe d’auditoria de comptes i nomenament de nous
censors de comptes.
5. Presentació candidatures a la Junta de l’AMPA.
6. Aprovació de la Junta Escollida.
7. Organigrama de funcionament de l’AMPA.
8. Presentació i aprovació del pressupost econòmic curs 2014-2015.
• Augment de la quota de Soci.
• Repartiment i gestió de la quota de material i serveis.
9. Revisió Estatuts actuals.
10. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA
1.Presentació de l’Assemblea
El President de la Junta Jordi Suàrez dona la benvinguda als assistents i els
agraeix la seva presència. Presenta els membres actuals de la Junta:
Jordi Suarez: President
Lluïsa Mallol: Tresorera i comissió de comptabilitat
Cristina Teruel: Secretària
Mireia Mercader: Vicepresidenta.
Sandra Llorente, Daniel Martínez, Mireia i David Escutia: Comissió de
Relacions Externes i Mobilitzacions. A més Daniel és el representant de
l’AMPA al Consell Escolar del Centre.
Sandra, Gemma Llamas i Lluïsa: Com. Escola de Pares.
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Montserrat Perales i Eva María Fernández: Com. de Comunicacions.
Julià Fernàndez, Andreu Lacambra i Quim Latorre: Com. Bricolatge i
Jardineria.
Jordi i Lluïsa: Comissió de Menjador.
Marta Montoya: Comissió de delegats.
Anselm Rodrigo, Montse Pan i Lluïsa: Comissió de Llibres.
Jordi, Mireia, Lluïsa, Sandra, Maite Vilà, Silvia Álvarez, Marlyme Velasco,
Juani Márquez: Comissió de Festes.
I queda a disposició dels presents d’ara en endavant per a qualsevol
incidència que es pugui esdevenir en relació a l’AMPA.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea.
La Secretària llegeix l’acta de l’anterior Assemblea i és aprovada per
unanimitat dels assistents.
3. Examen del balanç econòmic i aprovació de comptes del curs 2013-2014.
La tresorera explica als assistents l’activitat econòmica del curs passat,
dirigida principalment a disminuir els costos fixos, i a que cadascuna de les
activitats que es van desenvolupar el curs passat es financin elles mateixes,
circumstància que s’ha aconseguit ja fent tiquets, p. ex per la festa de fi de
curs, ja fent altres activitats rendibles (venda de roses per comprar els tabals).
La tresorera repassa les despeses i els conceptes amb els socis (cadascú té
una fulla on aquests estan desglossats). Remarca que totes les despeses s’han
fet amb les corresponen factures. Incideix principalment en que s’han reduït
molt considerablement les despeses de comissions bancàries; i recomana que
es cancel·li el compte de La Caixa i es traspassi totes les operacions d’aquest
compte a un altre al Banc de Sabadell.
S’han organitzat activitats, festes i celebracions fent primer una previsió de
les despeses i dels guanys, i a més a més, una forma d’inversió per a anys
següents per a desenvolupar activitats a l’escola. Així, per exemple, es van
comprar tres carpes per a la festa de fi de curs, i ja les tindrem per els anys
vinents; però, a més a més, serviran per a les diades de l’esport. Un altre
exemple: el tabals es van poder adquirir amb la venda de roses i, a més, amb
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una subvenció del Ajuntament, però el tabals també son perquè els utilitzin
els nens de l’escola.
Un pare demana pels diners que s’han transferit a l’escola. La tresorera
explica que l’escola reclamava una quantitat i l’AMPA recaptava i la
traspassava. A més, en quant a les factures individuals: afirma que ha fet
diferents mostrejos aleatoris en els arxius de l’escola, que ha contrastat
diferents rebuts i factures també triats aleatòriament, i com a conclusió creu
que la informació continguda als fitxers de l’escola es fiable. No obstant això
la nova llei que exigirà que les AMPES presentin declaracions trimestrals
d’IVA haurà d’implicar canvis importants en la forma com s’han transferit els
diners fins ara: s’haurà de fer mitjançant factura desglossada conjunta, o bé
contra factura individual.
Una mare demana una valoració de la figura de l’auxiliar administrativa. El
President explica que la presència de l’auxiliar és important perquè és
necessària una persona fixa durant unes hores per rebre certs pagaments i per
gestionar els impagaments, i cap dels integrants de la Junta hi pot ser al
despatx; a més a més, es va buscar un voluntari per fer això, però no va sortir
ningú. D’altra banda, la labor de l’administrativa és interessant perquè la seva
tasca té una aportació econòmica: amb la seva presència es poden utilitzar
instruments de pagament que estalvien diners i comissions. El President
informa que no s’han recaptat set mil euros, corresponents a la quota de
material i serveis, un total d’un 11% d’alumnes. L’administrativa se n’ocupa
de la gestió i intentar recuperar part de l’import.
4. Lectura de l’informe d’auditoria de comptes i nomenament de nous censors
de comptes.
La Secretària llegeix l’informe emès el divendres vint-i-quatre d’octubre
d’enguany, elaborat pels auditors de comptes nomenats en l’anterior
Assemblea: Javier Cortiella i Xavier Harder. Conclusions de l’informe:
“...un resultat satisfactori en tant que no s’ha detectat cap incidència. Des
del nostre punt de vista valorem molt positivament la feina feta i agraïm la
dedicació de la Junta.”
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Es nomenen nous censors de comptes per al curs 2014/15 amb el
beneplàcit de tothom: Elena Gómez i Dolors Aparicio.
5. Presentació candidatures a la Junta de l’AMPA.
El President demana als assistents si hi ha alguna candidatura que vulgui
presentar-se, doncs ara és el moment perquè la resta dels membres de
l’AMPA la pugin conèixer i fer les preguntes que estimin adients. No es
presenta cap candidatura alternativa a la Junta existent.
6. Aprovació de la Junta Escollida.
Com a president, en Jordi Suárez, com a vice-presidenta, la Mireia
Mercader, com a tresorera, la Gemma Llamas, i com a secretària, l’Eva
María Fernández.
Els grups de treball de la comissió Comunicació serien: Delegats, Consell
Escolar de Centre, Relacions externes, Grup d’acollida, Web i La Revista. I
els vocals de referència: Daniel Martínez, Sandra Llorente, David Escutia i
Montserrat Perales.
En quant a la comissió de Serveis: Llibres, Extraescolars, Bricolatge,
Menjador, Biblioteca, Monitoratge i Administració. I els seus vocals: Julià
Fernández, Anselm Rodrigo, David Escutia i Lluïsa Mallol.
Per acabar, la comissió de Família tindria els següents grups de treball:
Activitats familiars, Escola de pares, Tabals, Festes i Imatgeria festiva. Es
proposa com a vocals de referència d’aquesta comissió: Sandra, Julià i Lluïsa.
Hi ha canvis importants: la tresorera Lluïsa Mallol ha de deixar el càrrec
perquè la seva filla ha iniciat sisè enguany, d’acord amb els estatuts de
l’associació; d’altra banda la Cristina Teruel va demanar la substitució al juny
perquè al llarg d’aquest curs, li seria molt difícil conciliar la feina com a
secretaria amb la vida familiar. No obstant, ambdós casos continuarien
vinculades a la Junta en la mesura de les seves possibilitats.
Es demana als assistents que aprovin la Junta. Una majoria l’aprova amb
cap vot en contra, i dues abstencions.
7. Organigrama de funcionament de l’AMPA.
El President explica als assistents un nou model de funcionament de
l’AMPA dissenyat per què tots els pares que ho desitgin en puguin
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col·laborar en la mesura de les seves possibilitats, i sense que això comporti
necessàriament l’assistència a les Juntes.
S’estableixen tres grans comissions: de Família, de Serveis i de
Comunicació. Dintre de cadascuna d’aquestes comissions s’obriria un espai
per a identificar la funció concreta tenint en compte l’aportació de cada pare
col·laborador. Així, els interessats només s’haurien de posar en contacte amb
el vocal que representi una de les tres comissions.
A més a mes, el President informa als assistents dels objectius més
importants per enguany de la Junta:
1. Modificar els Estatuts, en el punt nou s’explica els motius.
2. Fixar marc d’actuació que generi continuïtat a Juntes successives.
3. Crear una eina de gestió de l’AMPA.
4. Millorar la web de l’AMPA i de l’escola.
5. Millorar la xarxa de voluntaris
6. Continuar recolzant a la Coordinadora d’AMPA’s de St Andreu.
7. Fer accions en contra de la LOMCE i la LEC.
8. Ampliar cursos i formacions a les famílies.
9. Participar en tots els actes propulsats per els barris de La Sagrera i
de Sant Andreu.
N’hi ha d’altres, a tall d’exemple: fixar amb l’escola un protocol de
funcionament des de que es demanen els llibres fins que es tornen els que
han sobrat, o millorar alguns procediments burocràtics i administratius per
fer mes senzill i eficient la gestió del control de pagaments, o tornar a editar
la revista “El Pegàs” amb la participació dels nens i nenes i les famílies de
l’escola... Els objectius detallats es troben a l’Informe de Gestió 2013-14.
8. Presentació i aprovació del pressupost econòmic curs 2014-2015.
El President exposa la situació actual de les finances de l’AMPA. Cada curs
hi haurà una classe menys per curs, vora vint-i-cinc nens i, naturalment,
menys famílies que aportin els seus ingressos per sostenir les activitats que
l’AMPA desenvolupa a l’escola. Vista la situació actual l’AMPA proposa un
augment de la quota per poder garantir la continuïtat de les activitats.
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• Augment de la quota de Soci. Per al moment, la Junta ha calculat en
proporció als alumnes de menys que l’escola ha perdut i perdrà el
curs vinent, i ha considerat que la quota de soci s’hauria d’apujar en
set euros i passar de divuit a vint-i-cinc pel curs vinent. Desprès
d’aquest càlcul, s’ha comparat aquesta quota amb la de les altres
tretze escoles públiques del districte, i el resultat continua sent el
mateix: L’escola Pegaso té la quota més baixa de les onze primeres
inclòs l’increment sol·licitat, i només hi ha dues en que la quota de
l’AMPA és més petita.
• Exposició sobre el repartiment i gestió de la quota de material i
serveis. El President exposa als socis com s’han calculat les previsions
de guanys i pèrdues per a l’any vinent, a quines partides corresponen i
com pensen que es poden aconseguir. A l’Informe de Gestió del curs
2013-2014 hi costen totes les dades, de les quals ja se’n han parlat al
tercer punt d’aquesta acta.
• Assenyala el President que es podria aconseguir més subvencions per
a les activitats que es duen a terme en l’escola, però la manca
d’assessorament específic per a aquestes tasques fa que sigui
impossible accedir-hi. Seria necessari comptar amb més persones
voluntàries només per a ocupar-se de tenir cura dels terminis i poder
aportar tota la documentació necessària, o bé contractar serveis
especialitzats en aquesta matèria.
Una mare de cinquè exposa a la Junta i als assistents que hi ha famílies que
no tenen suficient informació pel que fa a les quotes que es paguen a
l’AMPA. Indica que un dels problemes és que els conceptes que integren la
quota de material i serveis resulten confusos. El seu comentari provoca un
debat sobre aquesta qüestió en la reunió. El President i la Vicepresidenta li
expliquen que no tenen cap notícia sobre aquesta circumstància. Exposen
com seria la quota de materials i serveis socialitzada i no socialitzada. Per
exemple, sense socialitzar els pares de segon haurien d’afrontar mes de dos
cents euros de quota de material i serveis, en front dels cinquanta del curs de
cinquè: per això es fa un prorrateig per cursos, perquè en sigui més
assumible, tenint en compte que els nens comencen a P-3 i segueixen al
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mateix centre fins a Sisè. La Junta proposa canvis, però aquests han d’estar
consensuats al Consell Escolar i aprovats pels pares.
Afegeix la Vicepresidenta que s’intenta que totes les actuacions de caire
econòmic arribin a la coneixença de tots els socis de l’AMPA per tots els
mitjans a l’abast, inclòs WhatsApp; que si algú pare o mare en té dubtes
poden demanar explicacions, posar-se en contacte amb ells via correu
electrònic per rebre qualsevol explicació. Però que pocs pares mostren
interès per aquestes qüestions. No obstant, és un dels objectius d’aquesta
Junta promoure la participació de tots els pares i que es preparen noves
actuacions per a que tots entenguin els conceptes pels que paguen: l’ultima,
afegir un full desglossant la quota de material i serveis pel proper pagament.
Una mare proposa canviar el nom a la quota, perquè resulta confosa.
Es vota per augmentar la quota de l’AMPA per l’any vinent de divuit a
vint-i-cinc euros: una majoria l’aprova amb una sola abstenció.
9. Revisió Estatuts actuals.
Del tràfec ordinari s’ha arribat a la conclusió que es necessari modificar els
estatuts vigents. En efecte, el estatuts actuals, fruits d’una altra època,
presenten determinades mancances; entre d’altres:
a) Rigidesa en els nomenaments de càrrec directius: no poden canviarse durant el curs si no es convocant una altra assemblea, en aquest
cas extraordinària. El estatuts vigents no recullen les possibles
causes de baixa. D’altra banda, han de deixar el càrrec els membres
el quals els seus fills siguin a sisè, quan seria mes correcte que els
deixessin en acabant el curs.
b) Millorar el control de signatura. No hauria de bastar com a única
signatura la del president per a dur a terme una iniciativa: seria més
adient exigir dues signatures, la del President i la del Secretari.
c) Millorar el control pressupostari.
d) Ampliar les bases de l’AMPA recollint la figura del col·laborador a
banda del vocals.
El President sol·licita dels presents l’autorització per a encetar un procés
de canvi i dur a terme aquestes i altres modificacions, que culminarà amb
l’aprovació pels membres de l’AMPA d’un estatut a l’alçada dels nous temps.
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Convocada la votació, una majoria acorda encetar el procés de canvi; es
registra una abstenció.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha cap en havent sorgit al llarg de la Junta arran dels temes
específics que s’han tractat.
Quan són les 13:00 hores, el President aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
Secretària, aquesta acta.

La Secretària

Vist-i plau

El President

Aquesta acta està sotmesa al dret de correcció i/o rectificació, i pot ser
impugnada d’acord amb als estatuts que regeixen l’associació.
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