
 

 
 
 
Data: 20/12/2017 Hora: 20,45 h 
Curs: 2017-2018 
Assistents: 20 
 
ORDRE DE DIA: 

- Aprovació de l’última acta 
- Memòries 2016/2017 
- Tancament econòmic 
- Model de gestió 
- Reunió equip de monitores 
- Canvi de nom AMPA-AFA 
- Estatuts 
- Reglament de Règim Intern 
- Quotes 2017/2018 i pressupost econòmic 2017/2018 

 
1. Aprovació de l’última acta: 
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 
 
2. Memòries curs 2016/2017: 
Les famílies les van mirar per sobre, s’explica la urgència de votar els pressupostos i les 
quotes. 
Comissió de mares i pares d’enllaç: recorden que el seu objectiu és  coordinar la Fira de 
Nadal i la de Sant Jordi. Tenen dues reunions l’any per explicar a les famílies les funcions 
de la comissió. 
Comissió Tots som especials: han dividit els seus objectius per àmbits, demanen un 
pressupost de 4.500 €. 
Comissió de serveis: han actualitzat les xifres amb els infants que han fet servir els 
serveis dels cursos 2015/2016 i 2016/2017, sembla que hi ha una repunt en el nombre 
d’infants, en el servei de menjador s’evidencia una tendència a la baixa. El servei de 
piscina ha portat a terme el projecte “Ja nedo”, insisteixen en la importància de mantenir 
el nombre de nens i nenes per no perdre les beques. Comenten l’encert de que els 
responsables de la piscina del SAFA estiguessin presents a les reunions d’escola de 
principi de curs. 
Falta una persona que substitueixi la Gemma a la comissió i així no deixar la Laura sola. 
Es va quedar que a la propera reunió es tornaria a fer saber a les famílies per tal que 
algú s’incorpori a la comissió. 
Comissió d’escola de mares i pares: comenten que va ser un encert les xerrades sobre el 
bullying i el papil·loma. 
 
Comissió d’extraescolars: el curs passat hi va haver 189 alumnes. Els de l’activitat de 
futbol van fer un torneig amb altres escoles. Es va fer una enquesta per saber si s’ha de 



 

treure alguna extraescolar. El curs vinent es volen fer amb l’Heura, alternat algunes 
activitats a la nostra escola i d’altres allà ja que nosaltres no tenim prou espais per fer 
una bona oferta. Exposen la conveniència d’abaixar preus i consideren que es podrien 
mirar altres empreses. 
Una família comenta que va haver-hi una reunió de diverses AMPES per fer extraescolars 
de manera conjunta. Des de la comissió responen que no els va arribar cap convocatòria 
però que si són escoles llunyanes es fa difícil desenvolupar les activitats. 
Comissió revista “La Torrentera”: es comenta que l’últim número que es va publicar en 
paper és molt bo i s’anima a les famílies a que se’ls mirin. S’agraeix la feina feta per la 
comissió mixta on també hi van participar alguns mestres. 
Comissió de Casal d’estiu: Més que esport ha passat les dades de les activitats que es 
van desenvolupar. 
Comissió de comunicació: no hi ha present cap membre de la comissió. S’afegeix el nom 
del Diego als noms de la comissió de la memòria. S’especifica que ell només 
s’encarregava de la part tècnica. 
Comissió de Loteria: es passen dades del que s’ha venut i recollit. 
 
Votació per aprovar les memòries: 16 a favor, 1 abstenció. 
 
3. Tancament econòmic: 
S’explica que el balanç de la gestoria és -11.000 € però la Isabel diu que no es va 
tancar del tot perquè faltaven factures i amb el canvi de gestoria també faltaven altres 
dades. 
Es va encarregar a Ronda revisar els números per tal de quadrar-los. La Sandra diu que 
es pot presentar però per l’Impost de Societats del gener es presentaran els números de 
Ronda. La Míriam recorda que això és el que s’ha fet sempre ja que hi havia moltes 
dificultats per quadrar-ho tot. S’espera que en futur, amb la nova gestoria, sigui més fàcil 
quadrar-ho tot. 
En un any hi ha una pèrdua de -17.681,84; la Sandra adverteix que qualsevol petit error 
canviaria els números. 
La Míriam demana a les famílies si tenen dubtes, si s’ho han mirat i que si volen a anar 
punt per punt. La Sandra suggereix que el mes vinent es poden fer esmenen i es 
compromet a que quan Ronda tingui els seus números, ella els portarà. 
 
Votació tancament: 17 a favor, 1 abstenció. 
 
4. Proposta model de gestió: 
L’Ana porta els pressupostos de les dues empreses que han respòs de les cinc a les que 
es van demanar, les famílies estan d’acord que seria interessant saber el pressupost de 
Pam i Pipa, pressupost que està demanat. Es va quedar que el model de gestió es votaria 
més endavant quan es tinguessin més pressupostos per contrastar. 
 
5. Reunió de monitores: 
S’explica el contingut de la reunió de monitors. El desembre de 2015 van canviar al 
conveni del lleure, el tracte va ser que no hi hauria cap millora ni pèrdua. Al gener va 
canviar la gestoria i al març va haver-hi modificacions a les nòmines. El preu de 9,12 € 
l’hora no correspon a cap conveni, és un pacte no escrit en la fusió Graziella-Arrel. 



 

Aquesta dada no es va traslladar a la Gestoria Macià ni tampoc la manera de com ho 
tenien calculat. Aquest és l’origen dels problemes amb les nòmines. 
La voluntat actual és fer nous contractes, una nòmina entenedora per tothom i igual per 
totes. Les monitores, juntament amb CCOO estan desenvolupant una proposta de sou per 
veure si podem arribar a un acord. Volen mantenir triennis però no generar-ne més. Elles 
volen entendre la situació i per això és va fer una reunió conjunta amb representats del 
sindicat. La reunió va ser bona. 
Una família recorda que l’any passat no volien negociar, la Sandra creu que la comissió 
mixta ha ajudat ja que elles veuen tots els números. 
No hi ha preguntes per part de les famílies. 
 
6. Canvi de nom AMPA-AFA: 
S’explica els motius pel canvi de nom i totes les famílies estan d’acord que el nom 
s’havia de canviar. 
 
Votació per canviar de nom: 20 a favor. 
 
Algunes famílies pregunten sobre quan es farà el canvi de nom i de logotip, s’explica que 
quan s’aprovi el Reglament de Règim Intern i els Estatuts ja es pot fer el canvi. Podrem 
tenir un servidor i actualitzar la web. De la comissió de comunicació recorden que vigilem 
la carpeta d’SPAM que de vegades els correus arriben allà. El Diego ja ha canviat el 
remitent a AFA, per això alguns van a SPAM. Ell ha controlat a qui ha enviat els correus. 
 
7. Estatuts: 
Una família diu que no s’ho ha mirat del tot i que vol fer la votació un altre dia. La Xus 
respon que els canvis no són tan substancials com perquè s’hagi d’aplaçar la votació. 
Una altra família posa en dubta que amb més temps s’ho miri més gent. La presidenta de 
la junta exposa que els temps és el reglamentari i suficient com per poder fer la votació. 
La Xus explica que per modificar els estatuts s’ha agafat un model de la FAPAC. 
Canvis que s’han fet: 
Canvi de nom AMPA-AFA. 
S’ha modernitzat el llenguatge i adaptat als nous temps. 
S’ha incorporat el Whatsapp o el Telegram a les comunicacions. 
La documentació per l’AGO s’ha de tenir amb 10 dies d’antelació. 
L’AGO s’ha de portar a terme entre setembre i febrer. 
Les famílies tindran acollida sense cost dels infants per organitzar activitats per l’escola 
com per exemple recollida de material per les fires. 
Cap familiar dels membres de la Junta no podrà ser contractat per serveis de l’AFA. 
Les comissions tindran més autonomia i poder de decisió tot i que hagin de donar 
comptes a la Junta. 
S’ha tret el patrimoni fundacional ja que una associació no ha de tenir-ne. 
Una persona diu que està en desacord amb l’article 6, creu que la Junta no pot tenir el 
poder per decidir a qui se li dóna de baixa com a mesura disciplinària sinó que aquest 
poder ha d’estar en mans de l’assemblea. La Xus explica que aquesta mesura és general 
a totes les associacions. La mateixa família demana flexibilitat amb la posada en pràctica 
dels Estatuts. 
Es parla de delegar el vot, tot i que està especificat als Estatuts, tothom està d’acord que 
s’ha de fer servir amb responsabilitat. 



 

Una família manifesta que és injust que les parelles tinguin dos vots i les famílies 
monoparentals només un. Tothom creu que la protesta no té cabuda. 
En el període de permanència al càrrec es posen dos anys. 
La família esmentada anteriorment no veu bé que els familiars de la Junta no puguin fer 
negoci a l’escola, s’explica que això és per evitar conflictes d’interessos. També està en 
desacord amb l’article 30. 
Finalment, es vota afegir el procediment disciplinari i el tipus de sanció: 15 a favor, 2 en 
contra, 3 en blanc. 
 
8. Reglament de Règim Intern: 
Es canvia el nom AMPA-AFA. 
Es defineix el descompte a les famílies sòcies. 
No es descomptaran del preu del menjador els dies de colònies, els tres dies per malaltia 
(a partir del quart dia es descomptarà el preu del menú). Aquesta mesura és per evitar 
els números negatius. 
S’afegeix al RRI que si no es compra un tiquet de menjador a la Isabel, es passarà al 
rebut. 
Amb un rebut impagat, l’infant ha de deixar de fer ús del servei a excepció del menjador 
que seran dos rebuts. 
La directora està trucant a les famílies que no paguen, amb les famílies que realment 
tenen una gran dificultat per pagar es serà flexible, no així amb les famílies que podent 
pagar no ho fan. 
En relació a les assegurances mèdiques s’informa que s’ha donat l’ordre de no pagar 
perquè no són obligatòries. Només les esportives, que ja les cobreix diver’s i SAFA, per 
tant els infants que es facin mal hi aniran a la Seguretat Social. La responsabilitat civil 
està coberta amb la FAPAC. 
Sobre l’horari de la Isabel s’explica que se li traurà una hora d’atenció a les famílies per 
fer feina interna. L’hora d’atenció de la tarda s’ha endarrerit a les 16:40 per no coincidir 
amb la sortida dels infants. S’afegirà una hora a la tarda a l’estiu. 
Una família no veu clars alguns pagaments que es fan com les circulars, xerrades, revista, 
quota i assegurança de la FAPAC...tot i així es queda que aquests pagaments continuaran 
per si en algun moment s’han de fer servir. 
Es parla de la possibilitat de recuperar l’acollida del migdia. Sortirà al full de quotes. 
 
Votació dels Estatuts: 20 a favor. 
Votació del Reglament de Règim Intern: 19 a favor, 1 en contra. 
 
9. Quotes i Pressupost econòmic: 
S’han prorratejat les diferents partides i ha augmentat una mica. 50% quota al menjador, 
20% acollida, 20% natació, 10% AFA. L’augment ve motivat per si calen fer moltes coses. 
La revista, com que es farà digital,  tindrà 150 € pel hosting. 
S’intentarà abaixar la quota de l’AFA de cara a l’any vinent. 
La quota del menjador serà de 122.60 € que es cobrarà al gener amb caràcter retroactiu, 
s’explica que quan consorci doni llum verda, els socis no gaudiran del 5% de descompte. 
L’activitat de ràdio augmenta a 27€. 
Totes les pujades es faran amb caràcter retroactiu, el menjador es pagarà la gener i la 
resta al febrer. 
Esmena: s’inclou l’acollida del migdia. 



 

 
Votació de les quotes: 16 a favor, 1 en contra. 
 
Una família pregunta per la bàscula espatllada de la cuina, s’explica que l’AFA ha assumit 
el cost, 300 €. 
 
S’explica que el cost del servei de natació pel SAFA és de 23 € a Educació Infantil i 17 € 
a Educació Primària però estem pagant totes els mateix. 
La proposa dues opcions, pagar 31 € a l’etapa d’Infantil i 27 € a Primària o bé pagar 29 
€ per ambdues etapes. 
 
Votació per pagar 29 € a Infantil i Primària: 18 a favor, 1 abstenció. 
 
Es mostra que el pressupost està fet sense subvencions, surt una subvenció que es creu 
que és de colònies de 2016.  
El pressupost de 4.500 € que demana la comissió de Tots som especials, ara mateix és 
inviable però potser més endavant amb les subvencions, sí serà possible. El volen per 
desenvolupar un projecte per millorar l’atenció als infants amb necessitats específiques, 
l’objectiu és formar una persona com a figura responsable d’aquests infants. La Míriam 
suggereix que parlin amb el Consorci perquè li donin hores per l’espai migdia. 
Pel Casal d’estiu s’ha agafat el pressupost anterior. 
 
Vots per aprovar el pressupost: 17 a favor, 2 en contra. 
 
 
 
 
Acta enregistrada per vocal de l’AFA. 
Gener 2018. 
 
 


