ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
curs 2015-2016
11 de novembre de 2015
ASSISTENTS de la Junta de l’AMPA
Jordi Suárez
Mireia Mercader
Eva María Fernández
Gemma Llamas
Julià Fernández

Montserrat Perales
Sandra Llorente
Daniel Martínez
Anselm Rodrigo
David Escutia

ASSISTENTS Socis de l’AMPA
Per motius de confidencialitat, el llistat d’assistents no està publicat i serà llegit
el dia de l’Assemblea.

A la sala d’actes de l’escola Pegaso, quan són les 18:30h no hi ha quòrum en la
primera convocatòria; esperem fins a les 19:00 hores. En segona convocatòria
de la tarda comença l’assemblea ordinària de l’AMPA Pegaso amb els següents
temes a tractar:
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Aprovació de la memòria del curs 2014-15
3. Objectius del curs 2015-16
4. Calendari del curs 2015-16
5. Compte de resultats del curs 2014-15
6. Pressupost del curs 2015-16
7. Ratificació de càrrecs
8. Situació actual de l’associació
9. Reutilització de llibres: novetats
10. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA
La vice-presidenta dóna la benvinguda als assistents i els agraeix la seva
presència. Presenta els membres de la junta i esmenta els punts a tractar en
aquesta reunió.
1. Aprovació de l’acta anterior
Es posa a votació l’acta de l’anterior Assemblea, de la qual prèviament ja se
n’havia fet difusió per internet, i queda aprovada per unanimitat dels
assistents a la reunió.
2. Aprovació de la memòria del curs 2014-15
Es presenta a votació la memòria del curs 2014-15, que també havia estat
publicada per internet, i queda aprovada per unanimitat.
3. Objectius del curs 2015-16
S’exposen els objectius concrets que es planteja assolir la junta de cara al
curs present.
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4. Calendari del curs 2015-16
Una membre de la Junta explica als assistents el calendari d’activitats i actes
d’aquest curs.
5. Compte de resultats del curs 2014-15
La tresorera repassa i informa als assistents sobre l’activitat econòmica del
curs passat.
Explica que les activitats que es fan a través de l’AMPA són
autofinançades pels socis que en gaudeixen; així com el material que se’n
deriva d’aquelles activitats (samarretes, dessuadores, motxilles,...).
Posa en coneixement dels socis que s’ha comprat una caixa forta pel
despatx, arrel dels furts que s’han produït en tres ocasions.
La Dolors Aparicio, actual censora de comptes (juntament amb l’Elena
Gómez), llegeix l’Informe d’Auditoria. S’aprova, amb la majoria de vots dels
assistents a favor, i un en blanc, l’Informe de Gestió.
Es nomenen els nous censors de comptes per a aquest curs: Olatz
Mitxelena i Miquel Barbé.
6. Pressupost del curs 2015-16
S’explica el pressupost previst per al curs 2015-16 destacant la baixada
d’ingressos quant a quotes d’AMPA, i que ja no apareix el concepte de
“Material i Serveis”.
S’aclareix que el concepte “Donacions” inclou tots aquells ingressos que
no es poden justificar.
Una majoria dels assistents aprova el pressupost, amb un sol vot en blanc.
7. Ratificació de càrrecs
El president pren la paraula, explica l’organigrama de funcionament i
demana als assistents que aprovin la Junta. La majoria l’aprova, amb un vot
en blanc.
Es comunica als socis que de cara al curs vinent tocarà escollir una altra
Junta directiva.
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8. Situació actual de l’Associació
En Daniel Martínez, Vocal de la junta i al grup de treball dels Camins
Escolars explica el projecte. Es tracta de l’itinerari que fan les famílies per
anar a l’escola. Es pretén que sigui un espai segur, acollidor i formador. És
un projecte participatiu per part de les famílies, de l’escola i de l’ajuntament;
com també dels comerciants.
L’objectiu és que els alumnes siguin autònoms i fomentar la convivència.
La nostra implicació serà clau en la fase d’identificació dels problemes en
els itineraris.
En el moment de la implantació es farà una festa.
Les escoles incloses inicialment havien de ser l’escola bressol Parc de la
Pegaso, la nostra escola, el Congrés-Indians i l’institut. Finalment ha decidit
quedar fora del projecte l’escola del Congrés-Indians.
El president explica que el despatx, en no haver administrativa, gairebé
sempre està tancat. A partir de la setmana vinent es posarà un horari fix tots
els divendres.
En David Escutia planteja que es reflexioni sobre “quina AMPA volem
tenir”: com teníem l’any passat, una persona dedicada a tasques de gestió; o
entre nosaltres quan puguem, donant menys serveis?
La vice-presidenta planteja que actualment no és assumible mantenir una
bibliotecària, doncs el servei d’aquesta persona es pagava amb els diners de la
quota de l’AMPA.
S’explica també que es crearà un carnet AMPA, per tal de que els socis
tinguin uns beneficis: descomptes a extraescolars, acollida, casals, llibreria
Canales i, possiblement, a l’Eix Comercial de Sant Andreu.
Quant als relleus: s’exposa que d’aquí un any els càrrecs directius han de
canviar. Es convida a qui pugui estar interessat a que comenci a anar fent
acompanyament amb la persona que substituiria.
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9. Reutilització de llibres
Aquesta part d’ingressos no pot ser gestionada per l’escola; per tant, ha
hagut de ser retornada a l’AMPA.
S’ha de cercar una solució per gestionar-ho econòmicament. Anirà bé crear
un grup de treball per resoldre aquesta qüestió.
10. Precs i preguntes
Una mare pregunta sobre el canvi de menús del curs passat a aquest:
bàsicament ha estat causat per una problemàtica de dimensions de la cuina i
s’ha reduït els menús per evitar possibles riscos d’al·lèrgies. Així doncs,
l’inspector ha restringit el nombre de menús que es fan a diari.
Una altra mare comenta alguna queixa sobre els monitors de menjador.
Finalment, des de la Comissió de Menjador, s’ofereix als pares que vinguin
a fer ús del servei de menjador, per tal de provar i observar.
Quan són les 21:50 hores, el President aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
Secretària, aquesta acta.

La Secretària

Vist-i plau

El President

Aquesta acta està sotmesa al dret de correcció i/o rectificació, i pot ser
impugnada d’acord amb als estatuts que regeixen l’associació.
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