ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
DATA : DIMECRES 23 D’OCTUBRE 2019
LLOC: SALA JOSEP PUJADES
HORA : 21:00 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
21:15 EN SEGONA CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació si s’escau de l’acta de la darrera assemblea (30/05/2019).
Disponible per prèvia
www.ampamigdia.cat

lectura

a

la

plana

web

de

2.Aprovació , si s’escau , Compte de Resultats curs 2018/2019.
3.Aprovació , si s’escau , nous preus extraescolars.
4.Aprovació , si s’escau , nou preu acollida matinal.
5.Aprovació , si s’escau , nous preus menjador escolar.
6.Aprovació , si s’escau , Pressupost curs 2019/2020.
7.Precs i preguntes.

ASSISTENS : 16 PERSONES

l’AMPA.

La Presidenta comenta que desde La Caixa ens han avisat que se’ns acaba l’autorització
de la signatura.El que hem de fer es retificar els càrrecs que s’han de renovar cada 2
anys.Perque no ens bloquegin els comptes de La Caixa.Hem de fer renovació de
càrrecs.I aixó ha de sortir a l’orde del dia.Hem de votar per tal d’incloure aquest punt a
l’ordre del dia.
Retificació de càrrecs
Presidenta : Laura Freixas
Vicepresident : Marc Masó
Secretaria : Mireia Alsina
Tresorer : Jordi Marsal
Ho sometem a votació :
S’aprova per una unanimitat.
Hem de mirar de que entri gent nova per anar traspassant les feines a fer.Enviarem un
mail per poder demanar gent.
Si heu vist des de l’Escola ens fan instalar una app talk school.
1.Aprovació si s’escau de l’acta de la darrera assemblea (30/05/2019).
S’aprova per unanimitat 15 vots a favor 1 en contra.

2.Aprovació , si s’escau , Compte de Resultats curs 2018/2019.
Es presenta el pressupost de l’Ampa.Vam pujar la Quota d’Ampa per familia , s’ha
augmentat de 30 € a 35 €.Per aixó la diferencia pressupostada.La reutilització de llibres
ha baixat una mica.Quota plàstica la paguen tots els alumnes menys p3 , a vegades no
quadra al euro per despeses de gestió.Venda material , les ventes han pujat 2.800 euros
més del pressupostat , pel tema xandalls , se’n han venut més.Activitats extraescolars ,
han baixat una mica perque potser algún nen s’ha desapuntat.Acollida matinal ha pujat
bastant més del pressupostat , hi ha hagut un augment considerable, també es va pujar
una mica el preu.Altres ingressos corresponen a l’Ajuntament o Consell Comarcal , no
sabem mai quan les paguen i si les paguen.

A la part de despeses hem tingut un augment pel cost de la professora de plàstica i el
material que ens demana.A l’Escola abans es feia una aportació , però ara no es pot.Ara
ens fem càrrec de l renting de l’import de la fotocopiadora.Altres aportacions Ampa ,
que es fan pels nens que no poden anar de colònies , per ajudes.L’assegurança ,
assegurem a tots els nens.La compra de material , hem venut molt , teniem poc
estoc.Activitats extraescolars , que inclou els monitors i l’activitat.Acollida matinal i de
tarda .Activitats socials i festes Ampa , no hem gastat tant.Amb la reutilització de llibres
anem guardant fons.Les despeses financeres cada any van a més de manteniment i
gestió.Material oficina e informatica , des de l’Ampa varem invertir en un programa de
gestió , l’Ampasoft , per aixó s’ha disparat.En resum , hem tingut un resultat positiu de
18.621,36 €.Hem eixugat les deutes de l’any passat.
S’aprova per unanimitat.

3.Aprovació , si s’escau , nous preus extraescolars.
Parlant amb la comissió de les extraescolars i tot i que algunesa empreses ens han pujat
una mica el preu , mantindrem el preu com l’any passat.
S’aprova per unanimitat.
El preu del menjador ha pujat l’Ipc.
Acollida matinal es mantindrà el preu.

4.Aprovació , si s’escau , nou preu acollida matinal.
Mantenim el preu acollida matinal.
S’aprova per unanimitat.

5.Aprovació , si s’escau , nous preus menjador escolar.
El tema menjador el separem de la resta perque és un compte molt gros.Els ingressos
han pujat 5.000 euros més del pressupostat.Els menus també han pujat.Els salaris i
seguretat social també han augmentat perque s’allarguen fins al juliol.Aportació a

l’Escola igual que la pressupostada.Servei de prevenció i assegurances , hi ha
assegurança conveni.També hi ha les despeses de gestoria per presentar la comptabilitat
i els registres.Revisió dels extintors i reparació del terra que hi havia una esquerda que
se’n a disparat una miqueta.Despeses financeres també van en augment.
S’aprova per unanimitat.

6.Aprovació , si s’escau , Pressupost curs 2019/2020.
Hem eliminat les aportacions.I hem parlat amb la Junta d’unificar el pressupost Ampa i
menjador.
Hem ajuntat conceptes.Hem tingut en compte una previsió pel proper curs 2019-2020
de menus igual que l’any passat , no creiem que pugi.La Quota de l’Ampa igual.Quota
plastica 400 alumnes .Venda de material no creiem que es torni a vendre tant.Activitats
extraescolars les baixem , s’han apuntat menys nens.Acollida matinal i tarda , com que
l’horari és el mateix hem pressupostat igual que l’any passat.Altres ingressos són
subvencions de l’Ajuntament que contem que no ens en donaran cap.
Conceptes de despeses com que es lineal amb els ingressos també els pugem.Els salaris
i seg.social igual que l’any passat sino hem d’afegir cap més monitor.Aportació Escola
l’hem pressupostat amb 39.420 €.Compra material , haurem de reposar estoc l’hem
pujat una mica.Activitats extraescolars no baixa gaire , les despeses seran les mateixes
hem de mantenir el numero de monitors.Acollida matinal i tarda , a mig curs varem
afegir 1 monitor per aixo puja més.Activitats socials i festes Ampa igual que l’any
passat.Fons socials Llibres , aquest any passat n’hem comprat més i aquest proper any
serà més baix.Despeses financeres ho pressupostem a l’alça.Manteniment , en principi
no haurem de fer res previst quest any.
El fons de Solidaritat , sobre el negoci de l’Ampa destinem un 0.7% al Fons , es
guarden.Estem obligats com a associació a fer-ho.
Abans hi havia un fons de manteniment , pero ja fa tres o quatre anys que no es fa.Des
que es va l’inversió gran de fer la cuina nova.L’any passat varem invertir amb les
tablets.Aquest any hi ha una comissió de pati que volen fer varies coses.Projectes grans
per aquest any no n’hi ha.
Aquest any volen equipar les classes amb apple tv , que són les més segures i pel tema
educació i ensenyament estan molt bé.
Sometem a votació , queda aprovat per unanimitat.

7.Precs i preguntes.
Proposa un assistent que si els nens poden portar tovallons de roba de casa.
Ho preguntarem a una mare que treballa al Bosc de la Pavordia i ho valorem.
Es pregunta de que en fa l’escola dels xandalls i la roba perduda.La Teresa explica que
es venen els xandalls més economics com de segona mà.A principi de curs fem rentar
tots els xandalls , es recuperen els que estan més bé i es venen.S’informa del que es farà
al pati ,pintada 9 i 10 de novembre.S’enviarà un email a totes les families.S’ha de pintar
al terra i algunes columnes del porxo.L’escola paga el material i els pares posen la mà
d’obra.Les families s’hauran d’apuntar en un plafó que hi haurà aqui fora.
De cares al curs vinent ens estem plantejant canviar l’activitat de fem deures per anar a
la biblioteca.
Finalitza la reunió a les 22.21 hores , amb el vist-i-plau de ,

La secretaria Mireia Alsina Conesa

La Presidenta Laura Freixas

