
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS/ES DE L'AMPA   5/04/18 
 
 

Assistents: Mònica Donaire Herrera, Mònica Ferrero Vega, Azucena Abad, Evelina 

Cañadas, Vanessa Claramunt Rubio, Lluís Olivé Manrubia, Pepi Fernández Herrera, 

Cristina Girbau Uruz, Míriam Fernández Ribot, Montse Buerba Giralt, Luz Pérez, 

Yolanda Ordóñez, Lourdes Calvo, Ignacio Ballano, Lourdes Calvo Vallverdú i Loli 

Blanco. 

Comença a les 16:45h amb el següent ordre del dia: 

 

1.- Aprovació de l'acta anterior 

2.- Estat de comptes actual  

3.- Seguiment d’actuacions de la comissió de seguretat i patis  

4.- Novetats AMPA  

5.- Torn obert de paraula, precs i preguntes  

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA  ANTERIOR 

Es fa la lectura de l'acta anterior i es passa a la seva aprovació. Queda aprovada per 

unanimitat. 

 

2.- SEGUIMENT D'ACTUACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I PATIS 

S'inverteix l'ordre dels punts del dia, ja que la comissió de seguretat assistirà al 

"plenillu" de l'Ajuntament per tal de parlar de la retirada del fibrociment de les cobertes 

de l'escola i ha de marxar. 

La Montse Buerba com a vocal membre de la comissió de seguretat passa a informar 

sobre les actuacions passades i properes respecte a la comissió. 

S'explica de forma resumida com han evolucionat els fets en referència a l'amiant a 

l'escola, quines accions he emprès l'AMPA i com estan les coses en aquest moment. 

S’explica de forma resumida com han evolucionat els fets en referència a l’amiant a 

l’escola, quines accions ha emprès l’ampa i com estan les coses en aquests moments.  

Després de la troballa de fragments d’amiant al pati de primària i després de realitzar 

instàncies, trucades, reunions i accions reivindicatives cap a les administracions 

implicades durant tot el curs 2016-17, finalment es van realitzar obres a una part del 

pati (on havia aparegut l’amiant) i cates de sorra a tot el pati que van sortir negatives. 

En una reunió amb Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat ens van informar de 



paraula que es substituirien els sostres de fibrociment de la nostra escola l’estiu del 

2017. A hores d’ara encara no ens han informat de si es realitzarà aquesta intervenció 

aquest estiu. Tenim una reunió amb SSTT el dia 17/04/2018 per parlar d’aquest tema.  

El curs passat es va realitzar una cata d’aire a les aules de l’escola que va donar 

negativa (per sota dels valors acceptats legalment) i aquest any se n'ha realitzat una al 

mes de febrer i encara no en tenim els resultats.  

L’AMPA seguirà emprenent les accions necessàries per tal de tenir una escola 

saludable lliure d’amiant.  

Un enginyer expert en amiant ha realitzat, a partir d'unes fotografies, un informe on 

queda clar que és imprescindible i necessària la retirada d'aquest amiant, que ja ha 

esgotat la vida útil. Tot i no ser un informe que tingui validesa per les administracions, 

l'hem enviat tant a l'Ajuntament, com a SSTT com a la Direcció de l'escola per tal de 

donar suport a la nostra exigència de retirada de les cobertes. Aquest informe està al 

despatx de l'AMPA i està a disposició de totes aquelles famílies que el vulgueu anar a 

consultar. 

Hi ha estructurat un pla d'actuacions que es faran segons vagin succeint els 

esdeveniments (advocats, mobilitzacions de pares, Síndic de greuges...). S'anirà 

informant a les famílies de les novetats que es vagin produint. 

S'està mirant d'organitzar unes Jornades Lúdiques per a repintar i fer alguna reparació 

de patis. L'Ignacio Ballano exposa que la lona de l'aula oberta s'ha esquinçat. 

S'informarà a la Direcció per a reparar-la. 

Acabada la intervenció alguns membres de la comissió de seguretat marxen de la 

reunió per tal d'assistir al plenillu. 

 

3.- i 4.- ESTAT DE COMPTES ACTUAL i NOVETATS DE L'AMPA 

Es disculpa l'assistència de la tresorera de l'AMPA i exposa el punt la Vanessa 

Claramunt som a presidenta de l'associació. 

Es tracten els dos punt en un ja que estan estretament relacionats. 

Es presenta un full d'informació de comptes APROXIMAT i, per tant, no es presenta 

amb la finalitat de ser aprovat, sinó per a il·lustrar la situació econòmica de l'associació. 

El balanç REAL es farà acabat el curs, ja que en aquesta taula hi ha barrejades 

activitats d'un any i de l'altre perquè som a mig curs. Tal com ja s'havia avisat des de 

l'anterior Junta, cal reduir despeses perquè si no, no es podrà mantenir l'AMPA . 

 

 

 



CONCEPTE ENTRADES SORTIDES SALDO 

SALDO BANC 1 AGOST 2017 5.382,00 €   5.382,00 € 

QUOTA SOCIS 4.440,00 €   4.440,00 € 

SUBVENCIO CAVALCADA 400,00 €   400,00 € 

SUBVENCIO ESPORTS 2017 1.100,00 €   1.100,00 € 

LOTERIA NADAL 3.093,50 € 1.980,00 € 1.113,50 € 

EXTRAESCOLARS I GESTIO AMPA 61.563,90 € 75.490,71 € -12.826,81 € 

NADAL 17   82,93 € -82,93 € 

CARNAVAL 18 57,60 € 230,76 € -256,09 € 

CANTADA 18 199,00 € 161,11 € 37,89 € 

SANT JORDI 17   50,48 € -50,48 € 

ESCOLA POSAT GUAPA 17   914,09 € -914,09 € 

FESTA FI DE CURS 17 2.988,62 € 4.253,86 € -1.265,24 € 

FESTA ESPORT 17   393,20 € -393,20 € 

HORT 17   74,60 € -74,60 € 

ADVOCAT - CONTRACTE MENJADOR PAIDOS   544,50 € -544,50 € 

VENDA LLIBRES 17-18 (Llibreria Casanovas) 412,00 €   412,00 € 

TOTAL     -3.522,55 € 

 

 

 

 

 

  



S'han començat a fer accions per invertir aquest balanç: 

• S'intenta que en les Festes es redueixi la despesa i es faci algun ingrés per compensar. 

Per exemple, es va cobrar la xocolata als acompanyants a 0'50€, es va constar d'una 

donació de xocolata per part de l'AAVV de Canaletes. Es va organitzar un a venda de la 

panera que ens va cobrir les despeses de l'obsequi a l'Eulàlia i va quedar un romanent 

per a pagar part dels DVD. Per la festa de Sant Jordi les famílies de sisè faran 

manualitats i la part dels llibres i "bar" ho farà l'AMPA. I així petits canvis per invertir la 

despesa en festes. 

• S'ha canviat d'entitat bancària de BBVA a Caixa d'Enginyers. Calculem que la reducció 

en comissions pot arribar fàcilment a 1500€, ja que hem arribat a pagar 2800€ en 

comissions. Hi ha el "maldecap" de desplaçar-se  a Sant Cugat per a algunes 

operacions (poques), però compensa, entre d'altres perquè a més tenim pàrquing 

gratuït. 

• A la Jornada de Escola Posa't Guapa s'ha parlat amb la Direcció de l'escola perquè    

l'escola posi el material i els pares la feina, ja que no estem en situació de posar diners 

per les jornades. 

• S'està mirant de reduir despeses en extraescolar i gestió de l'AMPA de cara a l'any 

vinent amb la revisió d'alguns percentatges en algunes activitats. 

• A la Festa de Final de curs es mirarà de muntar una festa per a tothom organitzada per 

tothom i que tingui barra oberta tot el dia. Esperem una gran assistència i implicació per 

part de les famílies augmentant activitats. Es farà una reunió exclusiva per parlar del 

tema en breu. 

 

5.- TORN OBERT DE PARAULES, PRECS I PREGUNTES 

• La Yolanda Ordóñez exposa que en el carrer que fa baixada tocant l'escola, els 

pares/mares aparquen els cotxes a la vorera obligant als nens i familiars a baixar a ña 

calçada, amb la perillositat que això comporta. Ja hi ha hagut alguna mala experiència, 

perquè a això se suma que els cotxes quan veuen el semàfor verd des de dalt baixen a 

molta velocitat.  

S'ha parlat amb la Direcció perquè enviïn petició a la Policia Local de vigilància a 

aquest tram a les sortides. 

Es farà un correu a les famílies demanant i recordant la perillositat d'aparcar damunt la 

vorera. 

Es demanarà permís a l'escola per a fer uns cartells i penjar-los a la reixa demanant als 

cotxes que no aparquin allà. 

 

  



• La presidenta de l'AMPA exposa la intenció de pujada de quotes de material escolar, ja 

que es va parlar el tema al Consell Escolar i sembla que els pares/mares assistents no 

ho van veure clar. Es vol augmentar la visió del tema parlant-ho en assemblea. S'ha de 

demanar en Consell Escolar que es justifiqui i argumenti bé la pujada de quota per tal 

de poder transmetre-ho bé a les famílies. 

Es demana de traslladar a l'equip directiu que es miri de no renovar cada any el 

material dels alumnes: estoig i carpetes, ja que queden noves i es van acumulant a 

casa. Aprofitar el material es veu una oportunitat per a treballar el valor de a reutilització 

i la cura del material. Es farà arribar a l'Equip Directiu. 

• La Yolanda Ordóñez exposa que als Consells Escolars es pugui parlar temes de línia 

pedagògica d'escola, ja que sembla que a les reunions de principi de curs la directora 

del centre va exposar que l'escola aniria canviant, però les famílies no saben ben bé els 

canvis que es realitzaran o cap a on va l'escola i potser podrien fer aportacions sobre 

projectes o col·laboracions. Es farà arribar la petició a Direcció. 

 

 

Finalitza l'assemblea a les 17:45h. 

 

 

Presidenta       Vicepresident 

Vanessa Claramunt Rubio     Lluís Olivé Manrubia 

 
 
 
 
 


