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Dia: 24-01-2017 
Hora: 16:45h 
Curs: 2016-2017 
Assistents: 15 
 
Ordre del dia: 
 
A. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Comissions. 
C. Reunió amb direcció. 
D. Subvencions I Justificacions 
E. Torn obert de paraules. 
 
A. Aprovació de l'acta anterior. 
 

Cap esmena a l’anterior acta, per tant queda aprovada. 
 
B. Comissions: 
 

1. Comissió Econòmica. 
 

La comissió econòmica presenta el nombre d’impagats diferenciats per 
conceptes, conjuntament amb la laboral que presenta una comparativa 
dels sous abans de signar l’acord de desembre de 2015, dels sous a 
l’actualitat i del que es demana per part dels monitors. 
 
El tresorer explica els números que adjuntem en aquest acta i planteja la 
necessitat que entre tots decidim les mesures a aplicar. Planteja alguns 
dubtes: 
 

• Pujar quotes? 
• Què fem amb els impagats? 
• Què passarà amb l’Ampa si no pot pagar factures, sous? 
• Com assumir aquesta pujada de sous. 
• S’explica que s’ha posat un datàfon a l’Ampa per les targetes 

solidàries i per totes aquelles famílies que el vulguin utilitzar com a 
forma de pagament. 

 
Les famílies assistents expressen algunes idees com són: 

 
• Fer més difusió de les reunions i comissions. 
• Pujar quota d’Ampa i de totes les activitats que gestiona 

l’Associació. 
• Externalitzar servei de menjador, ja que la gestió de 30 treballadors 

és molt complicada i no podem oblidar que les famílies que se 
n’ocupen són voluntàries i això requereix moltes hores de dedicació. 

• Tothom està d’acord en que no es donarà de baixa a cap nen del 
servei de menjador, però alguna família recorda que fa anys es va 
prendre la mesura de no donar el servei si no estaven el corrent. 
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• Finalment es proposa enviar carta via motxilla i via correu electrònic 

a totes les famílies, demanant que aquelles famílies que tinguin 
algun rebut pendent es posin en contacte amb secretaria per 
regularitzar la seva situació. Si alguna família plantegés a l’Ampa 
una situació d’especial atenció, el seu cas serà estudiat per la 
comissió econòmica i s’arribarà a un acord per fer efectiu el 
pagament en els terminis i en la forma que s’estableixi, amb un 
compromís per escrit. 
Després d’una votació, s’acorda establir els següents terminis per 
dur a terme aquesta regularització: 
 

- Des de la recepció d'aquest avís i fins el dia 15-02-2017 les 
famílies s’hauran de posar en contacte amb la secretària i 
regularitzar la situació o acordar la forma de pagament.  

- Si no hi ha aquesta comunicació s’enviarà un Logalty a la 
família especificant el deute existent. 

- A partir del dia 01-03-2017, si les família no ha regularitzat la 
situació o no ha acordat una forma de pagament, 
automàticament l’alumne serà donat de baixa de les activitats 
d’Extraescolars, Acollida i Natació,  i únicament es podrà 
reincorporar quan el deute hagi estat saldat. 

 
Es fan diverses votacions per acordar els termes i les dates d’aquesta 
regularització.  
 
La primera votació fa referència a fer efectiva la baixa automàtica 
d’extraescolars, acollida i/o natació. 

 
12 vots a favor 
2 abstencions 
1 vot en contra 
 

La segona votació fa referència a la data per fer efectiva aquesta baixa: 
 
A partir del 01-02-2017: 
2 vots a favor 
13 en contra 

 
A partir del dia 01-03-2017: 
11 vots a favor 
2 abstencions 
2 vots en contra 
 

S’explica que s’ha mantingut la persona que ha substituït a la secretària 
per diverses raons. 
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2. Comissió Laboral. 
 

A la passada reunió d’Ampa del desembre de 2016 es va demanar a la 
comissió veure amb detall les quantitats de les que estaven parlant. Per 
això la comissió presenta un Excel amb aquets números. 
 

• Es pot veure el que cobraven els treballadors abans de signar 
l’acord amb l’antiga Junta. 

 
• Es pot veure el que cobren actualment després de l’entrada de 

la nova Junta, amb la revisió de les nòmines segons el nou 
acord (i fins allà on sabem), amb la pujada de sous en alguns 
casos, les regularitzacions de triennis i contractes temporals 
que havien de ser indefinits. Tota aquesta situació es va 
regularitzar a finals de març principis d’abril de 2016. 
 

S’explica que hem anat dos cops a conciliació. La Junta, assessorada per 
diferents experts, proposa pagar tot, excepte triennis sencers, que 
entenem que ha de ser segons la part proporcional de la seva jornada. La 
voluntat és complir amb allò que tenen per contracte. Els treballadors 
demanen la pujada que es pot veure al quadre, més 1 any 
d’endarreriments i 4 anys de Seguretat Social. 
Finalment, per diferències d’interpretació de l’acord subscrit, no arribem a 
un acord, per la qual cosa, els mediadors proposen que ens sotmetem a 
un arbitratge. La Junta decideix anar a arbitratge i acceptar el resultat. 
La nostra proposta serà: 
 

§ Pagar tot el que tenen per contracte  i les regularitzacions fetes 
voluntàriament per l’ampa, però triennis proporcionals a les 
jornades que tenen. 

 
S’explica que les hores de metge encara creen algun problema, i es 
demana a la coordinadora que es faci tal com preveu el conveni. 
 
Una mare d’una altra comissió proposa externalitzar la gestió del menjador 
i així evitar aquest tipus de gestions, ja que no hem d’oblidar que som 
pares i mares voluntaris i l’Ampa té quasi 30 treballadors. Això comporta 
una dedicació important i uns coneixements professionals per tal  que la 
gestió sigui correcta (nòmines, impostos, etc.). 
 
Un pare de P3 pregunta, què vol dir externalitzar el servei de menjador. 
S’explica que seria buscar una empresa com Pam i Pipa que porti el servei 
de menjador, que subrogués els nostres monitors, i es fessin càrrec de la 
gestió. S’explica que amb les cuineres de l’Ampa ja es va fer, elles eren de 
l’Ampa i ara pertanyen a l’empresa de menjador. 
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Algú explica que Ampes del voltant, del barri, funcionen així i es decideix 
mirar i preguntar a escoles del voltant com funcionen exactament. 

 
3. Comissió Casal d’Estiu. 

 
Després d’haver mantingut dues últimes reunions amb les empreses 
candidates a portar el casal, s’ha decidit per Més que Esport (que va 
organitzar les colònies de fa 2 anys al Casal d’Estiu). 
 
L’empresa funcionarà com s’ha fet fins ara, tindrà homologació de 
l’Ajuntament, qui ho necessiti podrà optar a les beques Gresol i  podrà fer-
se els pagament en dos cops. 
 
Les inscripcions serà matí i tarda i fins i tot un dia fins les 20:00 per donar 
facilitat a totes les famílies. El que no tenen clar la comissió és si es podrà 
fer on-line, ja que el paper de l’Ajuntament és un imprès amb 3 fulls de 
calca (un per l’Ajuntament, l’altre per la família i l’altre per a l’empresa). 
 
L’empresa es reunirà amb l’equip directiu, amb els monitors i amb Pam i 
Pipa per presentar-se a tothom i poder treballar plegats. 
 
Quan la comissió decideix aquesta empresa ho comunica a la Junta. 
Divendres 14 de gener de 2017, la Junta demana hora de reunió amb 
Direcció. La reunió amb Direcció es fa el dia 20 de gener de 2017 i 
obtenen el vist i plau. Posteriorment envien un mail a la Coordinadora per 
reunir-se i fixen data el dijous 26 de gener de 2017 per traspassar-li la 
informació. Cal dir que la Coordinadora ja era conscient que la comissió 
marxava des de l’any passat amb l’organització de l’últim casal. 
 
Davant el descontent d’una família assistent a l’assemblea, la representant 
de la comissió fa la següent reflexió. Porten més d’un any dient que 
marxen, no han tingut relleu i han optat per externalitzar el servei (amb el 
recolzament de les famílies assistents a les reunions i la pertinent votació) 
per no deixar les famílies de l’escola i del barri sense casal, així com per 
mantenir la feina per als nostres monitors. 
 
També s’explica que en aquest últim casal, per raons econòmiques, s’ha 
pagat els monitors sota conveni de lleure. El casal sempre sortia deficitari, 
el preu del casal no podia augmentar pel tema de l’homologació i algunes 
famílies demanaven activitats més interessants i trasllats en autocar quan 
la distància era més gran. 
Els assistents a la reunió entenen aquesta decisió i mostren el seu acord. 

 
4. Espai Migdia. 
 
Pam i Pipa vindrà a fer una xerrada a final de març. 
El tema pícnic que ha sortit en diverses ocasions, es comenta que la 
Normativa és molt estricta per als aliments que no es poden portar en 
nevera.  
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El tema del menú al·lèrgies, diuen que són revisats contínuament però que 
accepten tot tipus de sugerències. 
 
Es parla que no s’ha signat encara el contracte i s’explica que des de 
Direcció ens pregunten qui s’ha de fer càrrec del material que es trenca, 
(Consorci, Ampa o Pam I Pipa). La comissió ho parlarà amb Pam i Pipa. 

 
5. Carnestoltes. 

 
Les persones que ho van organitzar l’any passat aquest any no poden fer-
se càrrec i es fa una crida per si algú vol organitzar els taller i organitzar la 
rua. 

 
6. Camins Escolars. 

 
La comissió, juntament amb la resta d’escoles, proposa fer la inauguració 
el 27 de maig de 2017. Des de la Junta avisem que és el dia de la festa 
d’Extraescolars i que pensem que seria millor un altre dia per no solapar 
les activitats. Tots els assistents hi estan d’acord. 
 

F.  Reunió amb direcció. 
 

S’explica que s’ha parlat amb Direcció del tema casal i acollides migdia i ho 
presentaran al Consell Escolar i quedem en reunir-nos amb la nova 
empresa. 
La Direcció demana que separem les factures dels monitors mensuals en 
dos conceptes colònies i sortides, ja que el nou programa de gestió així li 
demana. 

 
G. Subvencions I Justificacions. 

 
Tornem a recordar que s’han de presentar les justificacions de les 
subvencions del 2016, ja que sinó ens faran tornar els diners i no ens 
donaran de noves. 
S’han de demanar les noves subvencions i per això es va enviar correu 
electrònic a les comissions. Si la propera setmana la Junta no rep cap 
justificació, serà la pròpia Junta qui les faci. L’any 2016 es van atorgar 
subvencions als següents projectes i comissions: 
 
§ Colònies per a tothom. 
§ Material per a l’ampa 
§ Acollida. 
§ Tots Som Especials. 

Altres. 
 
Tornem a fer crida pel relleu de les comissions. També a la Junta fa falta un/a 
vocal. 
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Expliquem les dates de les proves de 3r de la LOMCE, són a finals de febrer 
principis de març. 
 
Dimarts: 28-02-2017. 
 
  10:00h. Comprensió oral i lectora català. 
  12:00h. Expressió escrita català. 
  15:00h. Expressió oral català. 
 
Dimecres: 01-03-2017. 
 
  09:00h. Prova de matemàtiques. 
  10:00h. Expressió oral català. 
 
Dijous: 02-03-2017. 
 
  09:00h. Comprensió oral i lectora castellà. 
  10:00h. Expressió escrita castellà. 
 
Divendres: 03-03-2017. 
 
 12:00h. Expressió oral castellà. 
 
Dimarts: 07-03-2017. 
 
  15:00h. Expressió oral castellà. 
 

Quadre d’Impagats entregat a les famílies assistents. 
 

CURS MENJADOR ACOLLIDA EXTRA-
ESCOLAR NATACIÓ CASAL 

ESTIU AMPA GESTIÓ COLÒNIES MATE
RIAL SORTIDES TOTAL 

2011-
2012 812,14 € 47,50 € 52,00 € 154,00 €   153,00 € 75,50 € 5,50 € 106,75 € 1.406,39 € 
2012-
2013 1.956,40 € 127,50 €  146,34 €  88,00 € 212,00 €    2.530,24 € 
2013-
2014 1.317,30 € 133,80 €  683,50 € 212,00 € 231,00 € 430,00 €    3.007,60 € 
2014-
2015 3.457,60 € 74,60 €  775,00 € 71,05 € 901,00 €     5.279,25 € 
2015-
2016 6.129,15 € 639,74 € 686,00 € 928,00 € 567,86 € 1.865,00 € 77,00 € 646,00 €   11.538,75 € 
2016-
2017 10.763,10 € 684,44 € 1.191,00 € 1.755,00 €  1.325,00 €     15.718,54 € 

    TOTAL       39.480,77 € 
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Quadre de salaris entregat a les famílies assistents. 
 

JORNADA 
HORES 

SETMANA 
TRIENIS 

ANTIGA 
JUNTA, 

ABANS DE 
SIGNAR 

CONVENI 2015 

AMB LA NOVA 
JUNTA I 

GESTORIA  
2016 

PROPOSTA JUNTA 
2017 MEDIACIÓ 

PETICIÓ 
MONITORS 

Nòmines clausules pactades (PROPOSTA 
DE MONITORS A LA MEDIACIÓ). PETICIÓ 
MONITORS DESGLOÇAT. 

16 hores 
setmana 4 596,13 € 628,18 € 696,56 € 739,81 € (16*9,12*4,3)= 627,45 + (28,09*4)= 112,36= 

739,81 brut mensual 

14 hores 
setmana 3 534,48 € 549,60 € 594,47 € 633,29 € (14*9,12*4,3)= 549,02+ (28,09*3)=84,27= 

633,29 brut mensual 

25,5 hores 
setmana 4 985,35 € 1.001,25 € 1.137,31 € 1.112,40 € (25,5*9,12*4,3)= 1000,08+ (28,09*4)=112,36= 

1112,40 brut mensual 

32,75 hores 
setmana 5 1.273,42 € 1.285,65 € 1.460,62 € 1.424,77 € (32,75*9,12*4,3)=1284,32+ 

(28,09*5)=140,45= 1424,77 brut mensual 

14 hores 
setmana 3 530,89 € 549,60 € 594,47 € 633,26 € (14+9,12+4,3)= 549,02 + (28,09*3) 84,27= 

633,29 brut mensual 

13,5 hores 
setmana 1 492,48 € 529,96 € 544,38 € 557,50 € (13,5*9,12*4,3)=529,41 + (28,09*1)= 28,09= 

557,50 brut mensual 

16 hores 
setmana 3 607,34 € 627,80 € 679,12 € 711,72 € (16*9,12*4,3)= 627,45 + (28,09*3)=84,27= 

711,72 brut mensual 

4 hores 
setmana 1 145,92 € 157,04 € 168,29 € 184,95 € (4*9,12*4,3)= 156,86 + (28,09*1)= 28,09= 

184,95 brut mensual 

38 hores 
setmana 6 2.228,12 € 2.333,56 € 2.681,04 € 2.681,04 € aportem nòmina, explicar concepte 

complement liquid 

13,5 hores 
setmana 2 491,41 € 529,96 € 558,80 € 605,20 € (13,5*9,12*4,3)= 529,41+ (28,09*2)= 56,18 = 

605,2 brut mensual  

25,5 hores 
setmana 8 1.024,67 € 1.031,25 € 1.249,25 € 1.224,08 € (25,5*9,12*4,3)= 1000,08 + (28,09*8)= 

224,72= 1224,08 brut mensual 

22 hores 
setmana 4 851,44 € 863,66 € 957,69 € 975,11 € 

(22*9,12*4,3) =862,75 + (28,09*4)= 112,36= 
975,11 brut mensual 
 

14 hores 
setmana 3 530,80 € 549,60 € 593,99 € 633,29 € (14*9,12*4,3)= 549,02+(28,09*3)=84,27= 

633,29 brut mensual 

13,5 hores 
setmana 0 492,48 € 529,96 € 529,96 € 529,41 € (13,5*9,12*4,3)=529,41  brut mensual 

28,5 hores 
setmana 5 1.121,78 € 1.127,97 € 1.330,06 € 1.258,11 € (28,5*9,12*4,3)= 1117,65 + (128,09*5)= 

140,45= 1258,11 brut mensual  
25,5 hores 
setmana 9 1.052,03 € 1.063,39 € 1.315,88 € 1.252,89 € (25,5*9,12*4,3)= 1000,08+ (28,09*9)= 

252,81= 1252,89 

13,5 hores 
setmana 0 492,48 € 529,96 € 529,96 € 529,41 € (13,5*9,12*4,3)=529,41  brut mensual 

14 hores 
setmana 3 528,31 € 549,54 € 594,43 € 633,29 € (14*9,12*4,3)= 549,02+ (28,09*3)=84,27= 

633,29 brut mensual 

16 hores 
setmana 4 665,76 € 685,18 € 753,56 € 739,81 € (16*9,12*4,3)= 627,45 + (28,09*4)= 112,36= 

739,81 brut mensual 

4 hores 
setmana 2 148,81 € 159,41 € 167,95 € 213,04 € (4*9,12*4,3)= 156,86 + (28,09*2)= 56,18 = 

213,04 brut mensual 

32 hores 
setmana 4 1.738,89 € 1.801,98 € 1.924,16 € 1924,16 (32*9,12*4.3)= 1254,91+  (28,09*4) 112,36= 

1367,27 brut mensual 
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13,5 hores 
setmana 2 502,20 € 539,14 € 567,98 € 585,59 € (13,5*9,12*4,3)=529,41 + (28,09*2)= 56,18 = 

585,59 brut mensual 

13,5 hores 
setmana 0 492,48 € 529,96 € 544,38 € 557,50 € (13,5*9,12*4,3)=529,41 + (28,09*1)= 28,09= 

557,50 brut mensual 
13,5 hores 
setmana 1 492,48 € 529,96 € 529,96 € 529,41 € 13,5*9,12*4,3)=529,41  brut mensual 

TOTAL	 		 18.020,15	€	 18.683,56	€	 20.704,27	€	 20.869,04	€	 		

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	       

La diferència entre el 2015 (abans de firmar conveni) amb l’any 2017 serà:  

2.848,89€ mensuals, més la Seguretat Social i els endarreriments d’un any i  

4 anys de Seguretat Social.   

 

 

 

Vist i plau 

 
La Secretària              La Presidenta 

 

 Judith Viñas        Anais López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


