
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AMPA MIGDIA GIRONA.

DIJOUS 21 d’octubre 2021 - SALA JOSEP PUJADES

21:00 h Primera Convocatoria - 21:15 Segona Convocatòria

Número d'assistents: 27

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE DIMECRES

21.10.2021

1. Aprovació acta assemblea anterior 05.11.2020
2. Aprovació compte resultats curs 2020/2021
3. Aprovació nous preus extraescolars
4. Aprovació nou preu acollida matinal
5. Aprovació nous preus menjador escolar
6. Aprovació pressupost curs 2021/2022
7. Precs i preguntes

1. Aprovació acta assemblea anterior 05.11.2020

S’aprova per unanimitat.

2. Aprovació compte resultats curs 2020/2021

L’Alex M. presenta el compte de resultats del curs 2020/2021.
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Explica els ingresos:

● Es van unificar els comptes bancaris, i també es va recuperar un

dipòsit d’uns 40000€.

● L’Acollida va ser deficitària.

● Al quedar-se la gestió de xandalls Dispromergi, hi ha un ingrés de la

venta del estoc que quedava pendent.

● Els ingressos varis corresponen a ajudes sol·licitades.

● La Bestreta 6è correspon a diners que van fer els nens de 6è en

activitats per recollir diners pel seu viatge de final de curs. Al no

fer-se viatge per la covid-19, aquest diners els tenia l’escola i els ha

donat a l’AMPA.

Explica les despeses:

● Lloguer fotocopiadora, extintors, acollida (monitors + extra monitors

per COVID), nòmina de la mestre de plàstica (aquest és l'últim any ja

que es jubila, aquest any es van reduir hores), material plàstica (

s’ha reduït), nòmina AMPA (també reduïda), assegurances, gestións

banc (retorns de rebuts (comisions que cobra el banc quan un rebut

domiciliat es retorna)).

● Despesa web (virtual domus) correspon al software Ampasoft.

● Hiperescola (material comprat per dinamitzar el pati després de

dinar, per utilitzar per boisa)

● Dispromergi (fabricació de mascaretes per la venda per la Marató de

tv3)

Respecte l’acollida, l’any passat va ser deficitària, a final de curs es van

tenir que fer ajustos per no incrementar la pèrdua durant els últims mesos.

Al haver l'ingrés del dipòsit d’aproximadament 40.000€ el balanç ha

quedat positiu, no obstant sense tenir en compte aquest ingrés, el balaç

hagués quedat en uns 5.400€ negatius.
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S’aprova el compte de resultats del curs 2020/2021 per 26 vots a favor i

una abstenció.

3. Aprovació nous preus extraescolars

La Cristina L. explica el motiu de pujada dels preus.

L’any passat no es van poder realitzar, aquest any si, però amb limitació de

grups i espais. S’han reduït les extraescolars a la meitat i fet més grups (el

màxim per normativa COVID és de 15 alumnes), per tant es necessiten

més monitors al tenir que fer més grups.

S’ha prioritzat fer extraescolars ja que és important fer-les, per tant s’ha

optat per acceptar inscripcions de 16 alumnes, dividint en dos grups de 8 i

també per acceptar inscripcions amb grups amb 7 alumnes (essent el

mínim per ser rendible 8).

La idea és que les activitats extraescolars es mantinguin per elles mateixes,

per tal de no perdre diners.

La pujada de preus ha sigut aproximadament un 10% en cada una de les

extraescolars.

S’aproven els nous preus d’extraescolars per 26 vots a favor i una

abstenció.

4. Aprovació nou preu acollida matinal

La Cristina L. explica el motiu de pujada dels preu d’acollida.

És un servei bàsic, per tant es van fer tots els ajustos possibles per poder

baixar les despeses. Aquests ajustos van servir per fer les paus durant el

curs passat. Aquest curs es segueix amb la mateixa dinàmica. Es va fer el

càlcul amb les dades d’utilització del servei de l’any passat per calcular el %

d’augment.
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S’ha pujat el preu un 5%. Les dades d’aquests primer mesos semblen

indicar que no hi haurà pèrdues.

Es comenta que la previsió d’ingressos per aquest curs d’acollida és molt

superior a les despeses i que seria més logic baixar aquests ingressos.

S’aprova per unanimitat el nou preu d’acollida.

5. Aprovació nous preus menjador escolar

La Cristina L. explica el motiu de pujada de preus. Fa 2 anys (el curs

2019/2020) va començar l’empresa Boisa, per dinar s’utilitzava el

menjador i una sala de laboratori com a menjador. Amb covid no es podia

utilitzar aquest laboratori, per tant el nens d’infantil van dinar a les seves

aules. Però l’escola va demanar que necessitava aules lliures d’infantil pels

mestres durant l’hora de dinar. Per tant aquest any es van comprar unes

taules per menjador d’infantil i utilitzar l’aula de psicomotricitat com a

menjador. L’any passat no es va afegir cap canon, i no es sabia com aniria el

menjador. Aquest any s’ha posat un canon de 10 cèntims. BoiSa

repercuteix a l’AMPA una part dels seus gastos, com ara el manteniment de

cuina, o material de cuina. Aquest canon serveix per cobrir aquestes

despeses de material (com gots, plats, de metacrilat per infantil, ganivets

d’infantil, ...). Les compres de material de l’any passat va ser assumit per

AMPA.

EL preu del menú ha passat a ser de 5,95€, preu únic.

Es comenta la idea d’aprofitar que no es un servei de càtering i que

utilitzen la nostra cuina, per demanar rebaixa de preu, algun rapel que

repercuteix a l’AMPA o ajudes o que es faci càrrec de les reparacions de

cuina. Es tindrà en compte amb les següents negociacions amb BoiSa.

S’aprova el nou preu de menjador per unanimitat.
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6. Aprovació pressupost curs 2021/2022

Alex M., exposa els pressupostos del curs 2021/2022.
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Explica ingresos:

● Dispromergi, correspon al que falta que ens paguin de l’stock de

xandals.

● Boisa, previsió amb el número de nens que es quedin. Actualment

els números d'alumnes que es queden es similar a anys normals

(pre-pandèmia), més de 300 alumnes.

● Altres (com la botifarrada).

● Extraescolars, previsió tenint en compte les inscripcions d’aquest

primer quadrimestre.

Explica despeses:

● Similars a les explicades en els pressupostos de l’any passat.

Material de plàstica s’ha reduït. L’aportació a l’escola també es

redueix.

Es pregunta si s’ha mirat de canviar de banc per no tenir tantes comissions,

i si s’han mirat, i es faran gestions per millorar-ho.

S’aproven els pressupostos del curs 2021/2022 per 26 vots a favor i una

absència.

7. Precs i preguntes

Altres aspectes comentats:

● Es comenta que es necessiten pares per col·laborar amb l’AMPA, ja

que molts dels membres tenen fills en últims cursos i estan deixant

les comissions. Per tant es fa una crida per que s’impliquin nous

pares a formar part de forma més activa dins l’AMPA.
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Finalitza la reunió a les 22h i 45 minuts.

Amb el vist-i plau de  ,

La Presidenta La Secretària

Cristina Luján Hernández                                            Cristina Roura Claver


