AMPA ONZE DE SETEMBRE
C/ CASTANYERS, S/N
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
www.ampa11setembre.org
junta@ampa11setembre.org

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA ONZE DE SETEMBRE
Nº de la sessió: 37
Caràcter: Ordinària
Data: 8 de juny de 2016
Hora: 21:15h en primera convocatòria i 21:30h en segona
Lloc: Sala de professors de l’escola
Nombre total de socis i sòcies: 18 al llarg de la reunió
Dels quals són membres de la junta: Sònia Mariscal, presidenta; Begoña Adroher,
vicepresidenta; Jordi Canals, tresorer; Montse Roldán, secretària; Noemí Fuentes,
Mireia Alama, Eva Méndez, Judit Leiva, Lluís Ciércoles, Esperança Cartiel, Sandra
Álvaro, Oriol Batalla i Leonor Talavera com a vocals.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària anterior
2. Balanç econòmic del present curs i pressupost del curs 2016-2017
3. Canvis en l’organització de les activitats extraescolars
4. Renovació dels càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria
5. Informacions generals i de les comissions (si s’escau)
6. Precs i preguntes
Inici de la reunió a les 21.30h
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea de novembre.
2. Balanç econòmic del present curs i pressupost del curs 2016-2017
El Tresorer facilita informació general d’indicadors de gestió de l’AMPA i aprofita per
demanar participació en Junta. Cal arribar a un 100% d’associats (actualment només
62%; curs anterior 77,6%). Amb la campanya per recordar necessitat associar-se es va
passar del 55% al 62%.
COMPTE DE RESULTATS
Ingressos: 17.674 € (pendent quotes extraescolars, beques menjador i fi de curs);
pressupostat 27.484 €; diferència es deu a no associats.
Despeses: 16.065 €; pendent fi de curs, amortització i personal i és molt probable que
s’arribi al pressupostat (27.420 €).

A final d’any el resultat serà negatiu a costa de romanent d’anys anteriors.
BALANÇ
Romanent any en curs i anteriors: 44.243 €.
Inversions netes (descomptant l’amortització): 24.486 €.
Bancs: 19.141 €.
INVERSIONS
Del pla triennal de 29.384 €, 26.909 € aportats per AMPA i 2.475 € de retorn de Nit
Màgica.
Inversions curs 2015-2016
- Casetes del pati
- Hort
- Altaveu
Inversions curs 2015-2014
- Finestres aules infantil
- Fotocopiadora
- Menjador
- Arbres
PRESSUPOST
Objectiu: pressupost equilibrat.
Es preveuen mateixos ingressos per quotes i no es preveu increment. Si durant el curs
s’aconsegueix incrementar el nombre d’associats ja s’incrementarà la despesa.
A nivell de despeses, es mantenen les despeses de personal en suport a P3 i
coordinació; la despesa en festes es manté; es preveu increment en la partida de
manteniment de 500 € de la cuina i d’altres instal·lacions.
Mare comenta que no s’ha informat prou que l’hort l’ha pagat l’AMPA. Es comenta la
pèrdua d’informació per la sobrecàrrega de correus electrònics. Es proposa penjar
també informació per la porta d’infantil. També es discuteix l’horari de l’assemblea
perquè hi assisteixi més gent i es proposa fer una enquesta per saber interessos.
Presidenta informa que s’han plantejat tres accions per reduir despesa:
- No fer aportació a Nit Màgica i convertir-lo en un préstec. A 6è són els cursos
en què hi ha menys associats.
- Suport a P3 (monitora): s’ha parlat amb l’escola de pagar-lo a mitges amb
l’escola. S’ha portat a Consell Escolar. L’escola no pot contractar directament
personal però hi ha l’opció que paguin a Àbac el monitoratge. Finalment el que
es proposa és pagar només matins (de 9:00 a 9:25) i, a proposta de l’escola,
que a la tarda siguin mares voluntàries.
- Romanent 3.500 €.
Pare exposa que cal plantejar-se que enlloc del suport a P3 seria millor aconseguir
altres tipus de suport pedagògic (docent anglès, logopeda, psicòleg...). Cal fer aquest
debat i plantejar possibilitats de propostes alternatives; plantejar-ho a l’enquesta.

S’aprova el balanç econòmic i el pressupost per unanimitat. Les mesures de reducció
de la despesa s’aproven per 17 vots a favor i 1 abstenció.
3. Canvis en l’organització de les activitats extraescolars
El canvi en la Comissió d’Extraescolars s’ha fet de manera progressiva i les noves
incorporacions ho assumiran íntegrament a partir de setembre.
El canvi més important és que l’import de matrícula és diferent pels associats (20 €)
dels no associats (60 €). Molt més pràctic modificar-ho en la matrícula que en els
rebuts mensuals.
Queixa que hi ha moltes errades administratives en els cobraments per part de les
empreses i hi ha queixa d’Àbac respecte de la gestió. La Comissió d’Extraescolars ho
traslladarà a l’empresa. Com a mesura que es pren positivament, el document únic
d’inscripció a totes les extraescolars.
Queixa de mare de primer sobre el menjador i la quantitat. Comissió de Menjador
respon que les directrius són que poden repetir sempre que vulguin, que les enquestes
fetes a nens resulten molt favorables i que el canal de queixa ha de ser per correu
immediat. Es tractarà el cas concret de primer amb Core.
Segon canvi que s’ha fet és que les inscripcions es facin al maig en resposta de la
demanda dels pares i per evitar haver d’esperar-se al setembre sense saber si tindràs
grup o no. S’han inscrit el 60% i falta P3. Al setembre es podran omplir grups, però
caldrà instaurar la cultura que les inscripcions s’han de fer al maig.
Pare pregunta per què s’ha retirat l’ajut d’AMPA a les begudes dels sopars de pares i
mares d’alguns grups d’extraescolars i ho reivindica com a forma de promoure que els
pares i mares passin per l’escola. S’acorda potenciar comiats via monitors.
Amb el full d’inscripcions a l’AMPA s’afegeix el document d’associació a l’AMPA i ja no
es tornarà a passar la sol·licitud d’associació fins que el nen surti del curs.
La Presidenta informa que en el Consell Escolar Municipal es va aclarir que es pot fer
fora de menjador els nens que no paguen, excepte si és el cas que són becats per
l’Ajuntament. Això es tenia mal entès i no s’havia fet mai; es farà comunicació d’avís i
després no se’l deixarà entrar a menjador i escola trucarà perquè la família vingui a
buscar-lo.
Consulta d’una mare de per què no s’ofereix English Afterschool els 4 dies com l’any
passat. Comissió d’Extraescolars respon que és l’empresa qui proposa els dies que pot
ofertar i això és el que es reflecteix i es planifica tenint en compte espais, etc. Ara ja no
hi ha opció de fer canvis sobre l’oferta ja tancada.

4. Renovació dels càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria
Presidenta exposa que cal fer renovació de càrrecs i la proposta que porta Junta són
les següents persones:
- Presidenta: Leonor Talavera
- Secretària: Esperança Cartiel
- Tresorer: Lluís Ciércoles
S’aprova per unanimitat el canvi.
5. Informacions generals i de les comissions (si s’escau)
Festa de Fi de Curs 18 de juny: els tiquets estan a la venda a Coordinació.
6. Precs i preguntes
-

-

Es demana si hi haurà roba d’esport. S’hi està treballant.
Es demana si el concert de Nadal poden veure-ho els pares.
Es demana validació per presentar la proposta de pressupostos participatius de
coberta del pati i s’aprova per unanimitat.
Casal d’Estiu: no ha sortit perquè hi havia massa oferta i la proposta nova de
l’Onze no ha sortit. A les famílies se les ha trucades una per una i tenen opció
d’afegir-se a altres casals.
Hi ha consens en la renovació de la web de l’AMPA. S’aprova la despesa per
unanimitat i el tresorer ho introduirà als números.

ACORDS:
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària de novembre 2015.
2. S’aprova el balanç econòmic del curs 2015-2016.
3. S’aprova el pressupost del curs 2016-2017, tres mesures de reducció de la
despesa i la despesa per a la renovació de la web de l’AMPA.
4. S’aprova el canvi de junta.
5. S’acorda fer una proposta als pressupostos participatius del municipi per
instal·lar una coberta al pati.
6. S’acorda fer enquesta als associats per obtenir informació sobre eines de
comunicació, horaris de l’assemblea, prioritats en les accions de l’AMPA pel
que fa a la despesa i la resta de qüestions d’interès que es considerin
oportunes.
7. S’acorda potenciar els comiats de les activitats extraescolars a través dels
monitors.

Sense cap assumpte més a tractar i a les 23.55h la presidenta aixeca la sessió, de la
qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
La secretària
Montse Roldán

La presidenta
Sònia Mariscal

