ACTA ASSEMBLEA ORDINARIA


Dia: 23 d’octubre 2018
lloc: Biblioteca escola quermany
hora: 9:00 hores
Persones assistents: s’adjunta relació
L’assemblea de socis va iniciar a les 9:10 hores amb el següent ordre del dia:
1.- Informació sobre les activitats de l’Ampa del curs 2017-18
2.- Informació dels comptes del curs 2017-18
3.- Informació de les altes i baixes de socis
4.- Renovació de la Junta de l’Ampa.
5.- Presentació del pressupost i objectius de l’Ampa pel curs 2018-19 per la seva aprovació.
6.- Aprovació de la creació de grups de treball
7.- Aprovació del procés de renovació de la junta de l’associació per properes convocatòries
(s’adjunta la proposta de reglament per les properes vegades )
8.- Precs i preguntes
Els principals temes tractats són:
1.- Informació sobre les activitats de l’ampa del curs 2017-18
-

s’ha funcionat durant el curs amb forma de COMISSIÓ GESTORA

-

S’ha mantingut l’organització de les extraescolars, la venda de xandalls, l’organització de
la venda de llibres, s’han organitzat les activitats de recaptació de fons de Sant Jordi,
parada del pessebre i sorteig de la panera i la Festa final de curs.

-

Tramitació de la subvenció amb l’Ajuntament

-

Creació nova web de l’ampa i gestió a través d’ella les compres de xandall, inscripcions a
extraescolars i altes de socis
http://www.ampaquermany.cat/
i s’han seguit amb els compromisos adquirits:
col.laboracions amb l’escola amb Cantania, la piscina i
material escolar
projecte del pati
participant en el consell escolar

-

2.- Informació dels comptes del curs 2017-18
S’informen dels comptes del curs 2017-18.
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Els comptes es presenten dividint les activitats pròpies de l’associació, a on es recull els serveis
que s’ofereixen als socis/es i despeses de gestió de l’associació, a un altre apartat nombrat
Activitats de l’associació per a col.laborar amb l’escola i col.laboracions amb l’escola
Dintre les activitat pròpies de l’associació, el total d’ingressos és de 7.782,92 € i de despeses
5569,81 €.
Del següent apartat es troba el total d’ingressos aconseguits amb les activitats realitzades, de
2827,28 € i com a col.laboracions amb l’escola, a on hi ha la despesa del projecte del pati, s’ha
arribat a un total de 30.038,08 €.
S’aproven els comptes.

3.- Informació de les altes i baixes de socis
Es presenta la següent informació:
•

CURS 2018-2019de 190 alumnes, 158 socis, el que suposa un 83 %

•

CURS 2017-2018de 213 alumnes, 159 són socis, el que suposa un 75 %

4.- Renovació de la Junta de l’Ampa
S’agraeix la col.laboració dels diferents persones que han participat de la junta de l’ampa , i que
deixen la seva tasca per diferents motius. Concretament les baixes que es produeixen són:
Sabina Baldomà, Laura Vaqué,Maria Ramo,Patricia Jové,Raquel Badia,Emma Gracia i Marga
Estruch
i es presenta la proposta de junta formada per:
Francesc Yruela, President
Sandra López, Secretària
Marina Cid, Tresorera
Monica Ramirez, Vocal
Imma Sala, Vocal
Raquel Mallen, Vocal
Monica Padin, Vocal
Gloria Sicars, Vocal
Silvia Manzano, Vocal
s’aprova la nova junta
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5.- Presentació del pressupost i objectius de l’Ampa pel curs 2018-19 per la seva aprovació.
Els objectius de l’Ampa pel curs 2018/19 són:
-

Aconseguir major col.laboració dels pares i maresen l’ampa, a través dels grups de
treball. Segons quines activitats no es podran portar a terme si no hi ha col.laboració de
voluntariat. Aquest punt es resalta especialment, ja que aquest curs, si no hi ha un mínim de
pares voluntaris a les activitats no es podran portar a terme. Es proposa que s’informi
d’aquest punt a tots els socis de l’ampa perquè en siguin conscients, ja que pot veure
afectat directament els ingressos que s’obtinguin. S’explica que ja en el curs passat, no es
va fer la parada de nadal el dia 25 de desembre per falta de col.laboradors.

-

Agilitzar i facilitar la gestió de l’ampa, amb noves eines com la web i contractació d’una
gestoria

-

crear un horari d’atenció al soci quincenal: dimecres de 16:30 h a 17:00 h

-

Continuar amb el projecte de transformació del pati, tot aprofitant l’implicació d’aquest
any de l’escola, dins el projecte de direcció de centre, i treballant perque l’Ajuntament
continuï col.laborant en el projecte.

-

Fomentar l'ús de l'estació meteorològica a l’escola (formació de professorat)

-

Col.laborar amb els autocars que ha demanat l’escola(cantània, i excursions
extraordinàries) pels socis de l’Ampa. Aquest aspecte suposarà un canvi vers a altres anys, i
es vol realitzar perquè es vegi el valor de formar part de l’associació.

-

Col.laborar en el projecte de Seguretat Viala l’entorn escolar. Durant dos cursos s’ha
col.laborat, tot i que el projecte es va aturar per la reforma al carrer enginyer algarra. Ara
que està finalitzat, es vol reemprendre el treball per a millorar la seguretat vial al voltant de
l’escola, a través de la creació de camins segurs que conectin l’escola amb diferents
equipaments municipals.

-

Proposta i aprovació d’un reglament d’eleccionsper la renovació de la junta i canvi en la
data de celebració de l'assemblea. Aquest objectiu es desenvolupa en un altre punt de
l’assemblea.

El Sr. Yruela afegeix en els objectius, que té l’interès i que treballarà per aconseguir que
l’ajuntament assigni una partida pressupostària per a comprar material per a l’escola, a més a més
de la que actualment disposa de manteniment, i que es conegui
A continuació es presenta el pressupost de l’associació pel proper any. Es presenta amb un nou
format. En ell es diferencia un primer apartat d’ingressos i a continuació de despeses.
El total d’ingressos del pressupost presentat és de 33.875 €, ja que s’incorpora el romanent de la
caixa existent.
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El l’apartat de desepeses, es diferencia les despeses de funcionament, que pugen a 3150,00 €,les
despeses d’activitats i serveis pels socis, que puja a 7.550 € i les col.laboracions i aportacions a
l’escola, que pugen a 21.010 €
Amb la pressupost presentat, s'assignarien 18000 € per a continuar amb el projecte de pati, i el
resultat final seria de 2.165,00 € .
S’explica que el plantejament és que l’ampa treballi per a projectes, i que aquests destini els
recursos que obté, i que actualment el projecte és la transformació del pati. I així, que cada curs es
pugui visibilitzar el projecte pel que es treballa i s’organitzen les activitats de captació de fons.
El pressupost s’aprova amb 15 vots a favor, i cap en contra.

6.- Aprovació de la creació de grups de treball
S’exposa el plantejament de continuar treballant en grups de treball, i diferenciant el que són socis
que participen activament d’un grup de treball, en el que s’organitza i es decideix sobre el tema en
el que treballa el grup, al que són els voluntaris que venen un dia puntual a participar d’una activitat.
Es comenta que la festa final de curs es proposarà el grup de sisè que entre els pares s’assumeixi
la seva organització.
Es demana que es faci arribar un resum a les famílies per a que puguin saber en que poden
participar. també es necessita el suport de les delegades per a poder-ho explicar. s’aprofitarà una
reunió de delegades per a explicar-ho.

Els grups de treball que es creen són:
- Parades de Nadal
- taller de nadal
- Sant Jordi
- butlletí de l’ampa
- festa final de curs
- organització de la venda de llibres
- paneres de final de curs
- extraescolars
- xandalls
i llavors hi ha representants de l’ampa en diferents comissions, que són les següents: consells
escolar, comissió de menjador, comissió d’escola verda i comissió de seguretat vial.
7.- Aprovació del procés de renovació de la junta de l’associació per properes convocatòries
Es presenta la proposta de reglament de renovació de la junta, ja que fins ara no hi havia cap
procediment clar.(s’adjunta el reglament)
El nou reglament implica canviar la data de celebració de l’assemblea ordinària de socis, al mes de
febrer, i canviar el periode comptable a anual en lloc d’any escolar.
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amb aquests canvis es vol fomentar que sigui més senzill el treball de l’ampa, tant perquè es puguin
incorporar socis a la junta un cop el curs ja està iniciat i en un moment tranquil, com és el mes de
febrer, i així garantir que un període de molta activitat, com el final de curs, l’estiu i l’inici de curs, hi
hagi una junta activa que pugui assumir el volum de feina que hi ha.
s’aprova amb 14 vots a favor i una abstenció.
El motiu de l’abstenció és pel canvi de data de l’assemblea, ja que valora que no tenir informació
del que vol fer l’ampa fins al mes de febrer, que ja és la meitat del curs, és molt tard.
Es respon que l’ideal seria fer una assamblea extraordinària a l’estiu o inicis de setembre, en el que
poder parlar del nou curs i presentar les extraescolars.

8.- Precs i preguntes
no hi ha cap pregunta.
a continuació s’adjunten els comptes del curs, el pressupost aprovat i el reglament aprovat.
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PROPOSTA DE PROCÉS ELECTORAL PER APROVAR A L’ASSEMBLEA DE SOCIS
Seguint els estatuts de l’Associació, anualment s’ha de renovar la Junta Directiva de l’associació,
formada per a un president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals. Per tal de procedir amb les
renovacions, es proposa el següent procediment:
1.- El procés electoral es farà coincidir amb la convocatòria de l’assemblea anual ordinària de
l’associació, convocada en el mes de 
febrer de cada any per la junta directiva vigent. Podran
participar del procés electoral (presentar-se i votar ) els socis que constin en el cens de socis i per
tant que estan al corrent del pagament de la quota.
2.- A principis de Gener, un cop iniciat el curs escolar, es recordarà als socis el calendari electoral, i
l’actual junta directiva quedarà constituïda com a junta gestora, pel que seguirà amb la gestió
de l’associació però no podrà prendre acords o decisions. Si per algun motiu justificat, el calendari
electoral s’ha d’ajustar, la comissió gestora ho podrà realitzar, sempre i quan la finalitat sigui
fomentar la participació.
3.- Abans del dia 30 de gener, es podran presentar les propostes de candidatures en forma de
llistes tancades a la secretaria de l’associació. La presentació consistirà en una carta en la que
s’indiqui el nom, cognom i càrrec de les persones que formen la candidatura. En una proposta de
candidatura haurà d’haver-hi almenys representació pels càrrecs de president/a, secretari/ària i
tresorer/a, no poder recaura a la mateixa persona dos o més d’aquestes funcions. Es poden
presentar tants vocals com es cregui convenient. La secretaria de l’associació comprovarà que la
candidatura sigui correcte, o sigui, que les persones que es presentin siguin socis/es de l’entitat.
4.- Amb la convocatòria de l’assemblea s’adjuntarà la informació sobre les candidatures que
s’hagin presentat.
5.- A partir de que es convoqui l’assemblea, les candidatures podran utilitzar els mitjans de
l’associació, ja siguin plafons, web o correu electrònic, per a donar-se a conèixer, així com els
seus objectius de treball. També els podran utilitzar per a arribar a nous membres.
6.- Si s’han presentat dos o més candidatures, el dia de l’assemblea es procedirà a la votació
mitjançant paperetes, un cop realitzats els punts de l’ordre del dia en que l’anterior junta exposa la
seva gestió (comptes, activitats, altes i baixes de socis). El recompte el podrà fer qualsevol
persona present que no formi part de cap candidatura. Serà nombrada la candidatura que hagi
reunit més vots que les altres.
7.- En el cas d’existir en la mateixa assemblea, persones que volen formar part de la junta
directiva, aquestes entraran a formar part de la junta directiva guanyadora de les eleccions.
8.- En el cas de tant sols presentar-se una candidatura, aquesta serà nombrada directament
junta directiva a la mateixa assemblea.
9.- La junta directiva nova, entrarà en funcionament una setmana posterior a l’assemblea general.
Durant la setmana es farà una reunió entre la junta entrant i la junta sortint per a traspassar
informació i documentació.
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