ACTA REUNIÓ AMPA. SESSIÓ
DEL DIA 20.12.2012

Acta núm. 04/2012

Assistents:
Marcel, Marina, Geraldine, Ofèlia, Núria, Ismael, Israel i Cristina.

Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valoració de l’últim Consell D’AMPAS.
Comissió FESTES: Valoració Fira Santa Llúcia 2012.
Aprovació subvenció Piscina P4.
Valoració i tancament Loteria Nadal 2012.
Comentar situació “real” comptes AMPA.
Elecció membres AMPA Consell Escolar.

Desenvolupament de la sessió:
1. Ismael informa de l’últim Consell d’Ampes on es va presentar el pressupost de
l’Ajuntament. Una de les coses que va sorprendre i així es va posar de manifest pels
assistents va ser la subvenció atorgada a la Fundació Martí l’Humà de 50.000€ a part
de la seva utilització de l’edifici de Can Raspall. Es va protestar per aquesta elevada
subvenció però ells van argumentar que aquest seria l’últim any.
Resum Pressupost:
Despeses: 2.121.000 €
Ingressos: 975.000€ (que venen de subvencions, quotes i altres)
Pel que fa a aquest departament parteix amb un dèficit de -1.146.000€
Les despeses es desglossen:
1.100.000 despeses personal (mestres, tècnics, conserges....) + 498.000 de lloguers, neteges,
serveis, manteniment,...) + 273.000 (escola bressol) + 166.000 (cursos lligats a ING, FQPI) +
50.000 (Conveni Fundació Marti Humà) + 24000 (TICEME) + 8000 (Teatre) + 5000 (ACADA) +
5000 (fusta) + 1500€ (Orquestra) + 2.500 (ITACA).

Es va demanar pel Pla d’ajut a les colònies, però van dir que no perquè les Ampres ja
ho tenen mitjançant el Fons en Acció Social. I si hi hagués alguna escola que no arribés
es traurien els diners del fons de contingències.
També s’informà de les actuacions del grup Q: A partir del dia 31 de gener es tornarà a
tirar endavant les reunions per organitzar més accions, com les que varen fer:
enganxines SOS. Parlar de la llei LONCE i fer un manifest contra aquesta llei. Proposant
crear un correu electrònic: NO TINC PROFESSOR.COM i fer una carta model per enviarla al Departament d’Ensenyament, per exemple quan un professor estigui de baixa i no
hagi substitut.

2. Valoració Fira de Sta. Llúcia.Tot va anar molt bé, malgrat que, com cada any unes carpes per culpa del vent es van
caure abans de començar la Fira, amb el consegüent enrenou que ocasionà.
Molt bona participació de pares.
Valoració econòmica:
. Venda llibres: 479 €
. Regals: 344 €
. Jocs i atraccions: 58,50 €
Despeses: 460 €.
De cara a l’any que ve podem construir un TIÓ nosaltres. Hi ha pares que s’han oferit
com a voluntaris. En Marcel ha obert un correu electrònic pels pares voluntaris:
voluntaris@....
La valoració general ha estat que tant la col·laboració dels pares i mares i la resposta
obtinguda ha estat molt positiva.
3. En relació a la subvenció de la piscina informa l’Ajuntament que ha estat de 12.000€
per totes les escoles. S’haurà de planificar un altre reunió amb la comissió piscina, per
saber finalment, quina part subvencionarà l’Ajuntament.

4. Loteria de Nadal 2012.El còmput final ha estat que no s’han venut en total 175 números, o sigui 20 dècims. El
benefici total que ha tret l’Ampa ha estat de 1475€. En general no ha hagut massa
diferència amb l’any passat.

5. Situació comptes de l’Ampa.Del que en Jordi Vega ha pogut esbrinar és que hi ha despeses que no estan ben
imputades. No hi falten o sobren diners sinó que algunes partides no s’han imputat
amb les despeses que els hi pertoquen. Es torna a parlar del sou massa elevat de la
psicòlega que enguany i tal com està la situació econòmica, se’ns menja bona part del
pressupost.

6. Eleccions membres Consell Escolar.Les eleccions del membres al Consell Escolar es celebraran el dia 15 de gener del 2013.
Es presentes els següents membres:

Cobo Meroño, Mariví
(mare d’en Max Vilarrasa Cobo de 4t A)
García Bernabeu, Iolanda

(mare d’en Bernat Miró García de P5 B)
Ros Giralt, Lluís
(pare de la Jana de P5 B i d’en Jordi de 2n B).

Sense més assumptes a tractar es tancà la sessió.

La Secretaria

Ofèlia Alba

Vist-i-plau del President

Marcel Piñol

