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ACTA	DE	L’ASSEMBLEA		GENERAL	ORDINÀRIA		DE	L’AMPA	DEL	CURS	2019-2020	
	

Identificació	de	la	sessió	
• Data:	23/10/2019	
• Horari:	21:00		00:15	
• Lloc:	Gimnàs	de	l’escola	
Assistència:	

• Per	part	de	la	junta:	Marc	Gorga,	Laia	Vidal,	Marta,	Anna	B,	Albert	R,	Anna	S,	Ignasi	F,	
Noe	F,	Aleyda	P,	Maria,	Patricia,	Cristina	i		Bernat	T.	

• Per	part	de	les	famílies:	40	assistents	
Ordre	del	dia		

1. Lectura	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	de	l’acta	de	la	darrera	assemblea.	
2. Exposició	del	President		i	de	les	comissions	de	l’AMPA	
3. Cessament	i	ratificació	de		càrrecs	directius	de	l’associació.		
4. Explicació	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	del	balanç	econòmic	del	curs	2018-2019.	
5. Explicació	del	programa	d’actuació	i	pressupost	pel	curs	escolar	2019	–	2020.	
6. Torn	Obert	de	paraules.	

	
Obertura	de	l’Assemblea	en	segona	convocatòria.	El	president	,	Marc	Gorga,	dona	les	gràcies	
per	l’assistència	a	les	persones		

	
Desenvolupament	de	la	sessió	

1. Lectura	i	aprovació	,	en	el	seu	cas,	de	les	actes	de	la	darrera	assemblea	ordinària	i	
extraordinària	
	

S’aprova	per	unanimitat	
	

2. Exposició	del	president	i	de	les	comissions	de	l’AMPA	
	

Abans	de	començar	a	presentar	el	treball	realitzat	per	les	diferents	comissions,	el	president	li	
cedeix	 la	paraula	a	 l’Anna	Segura,	que	en	nom	de	 	 la	 junta,	 	 ret	 compte	a	 l’assemblea	de	 la	
marxa	 del	 Joan	 Esteve,	 antic	 president	 de	 l’AMPA	 i	 coordinador	 del	 menjador	 i	 serveis	 de	
l’AMPA	fins	el	curs	2018-2019.		Per	part	de	la	junta,	es	veu	la	necessitat	d’explicar	als	associats	
com	 ha	 anat	 tot	 plegat,	 amb	 la	 intenció	 de	 respondre	 els	 dubtes	 i	 desmentir	 i/o	 aclarir	
informacions	que	han	arribat	a	la	junta	i	que	han	estat	poc	precises,		falses	o	no	del	tot	certes.		

Primerament,	es	puntualitza	que	el	Joan	ha	marxat	per	pròpia	voluntat,		ja	que	en	cap	moment	
se	l’ha	fet	fora.		I	tot	seguit,	s’explica	els	fets	que	van	anar	succeint	al	llarg	del	curs	2018-2019	
que		van		motivar	canvis	en	els	serveis	del	centre	i	que,	d’alguna	manera,	han	pogut	motivar	la	
seva	marxa.		

1. A	 principi	 del	 curs	 18-19	 es	 creen	 	 la	 comissió	 econòmica	 i	 de	menjador,	 per	 tal	 de	
poder	fer	un	seguiment	més	efectiu	dels	dos	serveis	principals	que	gestionava	l’AMPA:		
l’economia	i	el	menjador.			
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2. Paral·lelament,	 es	 crea	 la	 comissió	 de	 menjador	 del	 consell	 escolar,	 com	 a	 ens	 de	
control	per	part	del	consell	escolar.		

3. Pel	que	fa	a	la	comissió	econòmica,	es	comença	a	reunir	 i	s’elabora	el	pressupost	i	el	
tancament	de	curs	amb	la	informació	facilitada	pel	Joan.	En	aquell	moment,	només	té	
accés	 als	 comptes	 	 i	 a	 la	 informació	 econòmica	 el	 Joan.	 	 Posteriorment	 i	 al	 llarg	 del	
curs,	per	tal	de	legalitzar	la	gestió	econòmica	de	les	quotes	de	les	famílies,	es	comença	
a	preparar	el	traspàs	perquè	l’escola	se’n	pugui	fer	càrrec	i	ho	gestioni	directament.	

4. Al	llarg	del	mes	se	setembre,	des	de	la	comissió	del	menjador	del	consell	escolar		i	de	
l’AMPA,	es	prepara	el	Pla	de	funcionament	del	menjador.	Fins	aleshores,	el	menjador		
no	en	 tenia	cap	d’aprovat.	Aquest	aspecte	es	detecta	perquè	els	 	 Serveis	Territorials		
d’Educació	 requereixen	al	 centre	a	què	presenti	 tota	 la	documentació	del	menjador,	
arrel	 d’una	denúncia	presentada	per	un	 veí	 	 per	 danys	produïts	per	 la	 xemeneia	del	
menjador.		

5. A	finals	del	mes	de	novembre,	apareix	una	informació	sobre	la	imminent	aplicació	d’un	
nou	 decret	 de	 menjador,	 el	 qual,	 d’aprovar-se,	 impossibilitarà	 continuar	 gestionant	
amb	mitjans	propis	el	menjador.	A	la	comissió	del	menjador,		es	treballa	i	es	veu	com	
l’opció	més	factible		és	avançar-se	al	Decret	i	buscar	una	empresa	que	pugui	continuar,		
amb	 unes	 característiques	 similars,	 	 amb	 el	model	 de	menjador	 que	 tenim.	 Això	 es	
porta	 a	 l’assemblea	 ordinària	 i,	 després	 de	 moltes	 discussions,	 es	 decideix	 que	 	 es	
comenci	la	recerca	d’empreses	per	tal	de	fer	un	primer	tanteig.			

6. Al	llarg	del	2n	trimestre	i		començament	del	3r	es	treballa	en	determinar	els	aspectes	
definitoris	del	menjador	de	 l’escola	que	es	volen	conservar,	sense	contactar	amb	cap	
empresa.	Cal	precisar,	que	en	aquest	punt,		se	li	ofereix	la	possibilitat	al	Joan	de	poder-
se	constituir	com	empresa	per	poder	optar	a	la	concessió.		

7. A	 principis	 del	 tercer	 trimestre,	 la	 comissió	 de	 menjador	 	 del	 Consell	 Escolar,	 la	
comissió	 de	 l’AMPA	 es	 reuneixen	 amb	 la	 Direcció	 del	 centre	 per	 parlar	 del	
funcionament	del	menjador,	 ja	que	hi	ha	aspectes	del	 funcionament	que	no	van	bé.	
Després	 de	 valorar	 tots	 els	 aspectes	 del	 funcionament	 i	 ser	 conscients	 que	 hi	 ha	
aspectes	de	la		normativa	que	per	l’estructura	de	l’AMPA	fa	molt	difícil	de	complir,		es	
decideix	buscar	una	empresa	perquè	faci	la	gestió	del	menjador.			

8. En	aquest	procés	es	trien	4	empreses	petites,	que	siguin	sensibles	als	criteris	que	s’han	
determinat	 en	 junta	 i	 es	 fan	 les	 entrevistes	 a	 les	 empreses.	 Finalment	 s’escull	 a	
l’agrupació	d’empreses	RC	(cuina)			i	Tutti	(monitors	i	projecte	educatiu)	per	tal	fer-ne	
la	gestió.	Així	mateix,	el	servei	d’acollida	també	s’adjudica	a	l’empresa	Tutti.	

9. En	 el	 canvi	 de	 gestió,	 l’empresa	 es	 fa	 	 la	 subrogació	 dels	 contractes	 de	 tots	 els	
treballadors	que	van	voler	 	continuar.	 	No	és	el	cas	del	 Joan	Esteve,	el	qual	prestava	
serveis	 a	 l’AMPA	com	a	 	 autònom.	 	Així	mateix,	 l’empresa	 també	manifesta	que	per	
començar	de	nou,	prefereixen	canviar	el	coordinador	de	menjador.	I	es	valora,	alhora,		
que	a	l’acollida	també	hi	sigui	el	coordinador	del	menjador.		

10. Des	 de	 la	 junta,	 	 davant	 d’una	 nova	 realitat	 on	 la	 gestió	 del	menjador	 i	 l’acollida	 la	
portarà	 una	 empresa	 i	 on	 la	 gestió	 de	 les	 quotes	 de	 les	 famílies	 	 la	 realitzarà	
directament	l’escola,	se	li	busca	una	nova	reubicació	a	l’organigrama.	En	aquest	sentit,	
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se	 li	 ofereix	 que	 porti	 la	 coordinació	 de	 les	 extraescolars	 de	 tarda,	 a	 més	 dels	
monitoratges	que	tradicionalment	ja	portava.		

11. Al	llarg	de	l’estiu,	es	treballa	per	fer		el	canvi	de	noms	de	la	junta	al	registre	d’entitats,	
ja	 que	 els	 càrrecs	 no	 s’havien	 actualitzat	 des	 de	 feia	 molts	 anys.	 Aquesta	 situació	
irregular,	s’havia	 intentat	corregir	al	 llarg	del	curs,	però	no	s’havia	 fet	perquè	segons	
ens	va	indicar	el	Joan,	no	hi	havia	manera	de	localitzar	al	secretari	anterior.	Amb	tot,		
els	primers	dies	de	setembre	s’aconsegueix	fer	el	canvi	de	noms,		i	posteriorment,		al	
cap	d’uns	dies	es	pot	accedir	als	comptes	bancaris.		

12. Els	primers	dies	de	setembre,	el	Joan	Esteve	li	comunica	al	president	que	plega	i	 	ens	
recomana	al	seu	fill	com	a	coordinador.	La	junta	accepta	la	seva	proposta.	

13. Una	vegada	es	pot	 accedir	 als	 comptes,	 es	descobreix	que	amb	data	d’agost	 el	 Joan	
Esteve	s’ha	realitzat	una			transferència		de	7744	euros	

14. Des	de	 la	 junta	ens	 intentem	posar	en	contacte	 	amb	el	 Joan	per	 tal	 	que	vingui	a	 la	
junta	a	donar	explicacions	per	aquesta	transferència	i	perquè	ens	doni	les	explicacions	
que	ell	consideri	sobre	la	seva	marxa,	ja	que		no	ens	sembla	bé	acabar	d’aquesta	forma	
després	de	tants	anys	de	relació.	No	només	perquè	deixi	la	feina,	sinó	també	,	perquè	
no	 fa	 	 traspàs	 de	 cap	 mena	 (Trobem	 més	 de	 400	 correus	 electrònics	 sense	 obrir,	
moltes	dificultats	per	accedir	a	documentació,	etc...)	

15. 	El	 president	 parla	 amb	 el	 Joan	 i	 li	 comenta	 que	 el	 traspàs	 és	 en	 concepte	
d’indemnització	 d’acord	 a	 les	 condicions	 que	 havia	 pactat	 amb	 l’anterior	 president.	
Des	de	 la	 junta	no	tenim	constància,	ni	hem	vist	aquest	document.	El	 Joan	declina	 la	
invitació	de	venir	a	la	junta	a	explicar-se.		

16. Des	de	 la	 junta	ens	assessorem	–	gestoria	 i	 tres	advocats	diferents-	 	si	es	convenient	
emprendre	mesures	 legals,	però	es	declina	aquesta	opció,	 ja	que	tot	 i	que	 la	manera	
de	procedir	del	 Joan,	pel	que	 fa	al	 traspàs,	no	sembla	massa	ètica,	 	 l’import,	 sembla	
ser,	que	és	que	li	pertocaria.		Com	ja	hem	dit	anteriorment,		se	li	ofereix	la	possibilitat	
de	venir	a	explicar-se	i	diu	que	no.	Finalment,		després	d’analitzar	els	pros	i	els	contres,	
es	decideix	passar	pàgina	 i	obrir	una	etapa	en	 la	qual	es	posin	 les	bases	d’una	gestió	
més	transparent,	per	tal	que	fets	com	aquests	no	puguin	tornar	a	passar.		

Tot	seguit,	després	d’una	mica	de	debat	sobre	aquest	tema	i	sense	que	ni	ningú	expressés	 la	
seva	voluntat	que	constés	res	en	acta,	es	va	passar	a	fer	l’explicació	de	les	línies	de	treball	de	
les	diferents	comissions:		

Comissió	verda:		

L’Anna	 Segura	 en	nom	de	 la	 comissió	 verda	 ens	 explica	 les	 línies	 principals	 	 de	 treball	 de	 la	
comissió:	

Ens	explica	que	l’Actuació	Park(ing)	day,	va	ser	tot	un	èxit	i	dona	les	gràcies	per	la	col·laboració	
a	les	famílies.		

En	aquest	 sentit,	ens	explica	que	aquest	curs	es	continuarà	 treballant	en	el	projecte	PATIS.	 I	
que	des	de	l’escola,	amb	bona	sintonia	amb	el	claustre	es	col·labora	si	ens	ho	demanen	en	el	
projecte	escola	verda	i	en	els	escamots	verds.		
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Comissió	de	Festes	

Per	 part	 de	 l’Aleyda	 Prat	 	 ens	 explica	 les	 línies	 d’actuació	 de	 la	 comissió	 i	 les	 festes	 que	
s’organitzaran	al	llarg	del	curs:			

Festes	amb	l’escola:	

• Inici	de	curs:	feta	
• Nadal:	9	desembre	

Festes	fora	de	l’escola:	

• Previsió	participació	rua	de	carnestoltes	de	la	Creu	Alta	
• Final	de	curs:	19	juny	

Ens	comenta	també	que,	trimestralment,	realitzen	una	reunió		amb	la	direcció	del	centre	per	
intercanviar	informació.	

Comissió	de	menjador	

La	Laia	Vidal,		en	nom	de	la	comissió	de	menjador,	ens	exposa	les	millores	introduïdes	aquest	
curs	en	el	menjador		

Millores	introduïdes	

• En	la	quantitat	(respectant	gramatges	de	departament).	
• Informació	que	rebem	les	famílies.	Informes	trimestrals.	
• Organització	espais	i	temps	de	la	franja	horària	del	migdia.	
• P3-	P4	dinen	a	les	aules.	
• Monitors	de	referència.	Un	monitor	més	per	adequar-nos	a	les	ràtios	establertes.	
• Pagament	del	servei	a	través	de	la	TPV.	
• Subrogació	del	personal.	Millora	de	condicions	de	contracte	i	econòmiques.	
• Modificacions	en	els	tallers.	

Al	 llarg	 de	 la	 intervenció,	 a	 demanda	 dels	 associats	 es	 van	 resolent	 diferents	 qüestions	 i	 es	
reitera	que	qualsevol	dubte	o	qualsevol	mancança	que	detectin		que	no	dubtin	en	comunicar-
la.		

Comissió	d’extraescolars	

La	Núria	Del	Pozo,	en	nom	de	 la	 comissió	d’extraescolars,	 ens	exposa	 la	 informació	 sobre	el	
treball	realitzat	per	la	comissió	en	l’organització	de	les	extraescolars	pel	curs	19-20.		

• Comissió	 de	 nova	 creació	 (des	 de	 abril	 del	 2019),	 anteriorment	 era	 inexistent.	 S'ha	
treballant	paral·lelament	amb	la	comissió	del	Consell	Escolar.	

• S’han	organitzat	noves	activitats	extraescolars:	anglès	al	migdia	i	dansa	
• S’han	mantingut	 i	 unificat	 les	 quotes	 segons	 dies	 i	 durada,	 en	 quotes	mensuals	 i	 no	

anuals	com	anteriorment	es	feia.	
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• S’han	 	 fet	 càrrec	de	 la	gestió,	des	del	5	de	 setembre,	donat	que	 fins	aquell	moment	
s'havia	acordat	que	continuaria	l'anterior	coordinador.	

• Canvi	de	coordinador	extraescolar	esports,	que	ho	ha	passat	a	assumir	el	Feliu	Esteve.	
Nova	adreça	de	contacte	(extraescolars@escolanostrallar.cat)	

• Extraescolar	de	teatre	gestionat	directament	des	de	l'AMPA	
• Gestió	dels	pagaments	a	través	de	la	TPV,	gestionat	a	través	de	la	plataforma	virtual,	

que	permet	un	major	seguiment	i	facilitat.	

En	el	debat	posterior,	es	parla	sobre	el	canvi	en	 la	durada	de	 l’activitat	d’iniciació	a	 l’esport.	
Per	part	de	la	junta	es	pren	nota	i	es	tornarà	a	parlar.		

D’altra	banda,	per	part	de	 la	Cristina	Gomà,	s’exposa	per	a	sotmetre’s	a	votació	el	preu	 i	 les	
franges	 de	 cobrament	 de	 l’acollida	matinal	 i	 de	 la	 ludoteca,	 ja	 que	 tal	 com	 està	 organitzat	
actualment	fa	molt	difícil	el	control	i	el	cobrament	amb	la	TPV.	Abans	de	la	votació	s’analitza	a		
través	d’un	power	point	l’impacte	de	cadascuna	de	les	opcions.		

Després	del	debat	es	procedeix	a	fer	la	votació:		

Opcions	d’acollida:		

	

Opcions	acollida:		

	

Resultats	de	la	votació:		

Acollida	 Ludoteca	
Votació:	
Quota	fixa:20		
Quota	per	ús:	4	

Votació:	
Opció	A:	25	
Opció	B:	2	



	
	

6	
	

Creació	de	la	comissió	d’estatuts	
Per	part	del	president	es	proposa	 la	creació	d’una	comissió	per	a	 fer	una	nova	redacció	dels	
estatuts,	 que	 es	 presentaran	 	 en	 una	 junta	 extraordinària	 al	 final	 d’aquest	 curs.	 En	 aquest	
sentit,	es	comenta	que	les	famílies	que	vulguin	participar	ens	poden	enviar	un	Mail	a	l’AMPA.		

Així	 mateix,	 es	 demana	 permís	 a	 l’assemblea	 per	 adaptar	 el	 nom	 de	 l’associació	 a	 les	
demandes	 de	 la	 societat	 actual	 i	 que	 passi	 a	 denominar-se	 AFA	 –	 Associació	 de	 famílies	
d’alumnes	 en	 comptes	 de	 AMPA.	 També	 es	 demana	 l’autorització	 per	 canviar	 l’adreça	 de	
l’associació,	ja	que	continua	domiciliada	al	carrer	Estrella.		

Es		vota	amb	els	següents	resultats:	A	favor:	38	

3. Explicació	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	del	balanç	econòmic	del	curs	2017-2018	
	

En	primer	lloc,	el	Bernat	Tiana,	en	representació	de	la	comissió	econòmica	presenta,	una	breu	
descripció	del	funcionament	de	la	comissió	i	presenta	el	tancament	econòmic.		
Al	 llarg	 de	 la	 presentació	 per	 part	 d’alguns	 del	 assistents	 es	 fan	 preguntes	 sobre	 algunes	
partides	com	les	de	les	reprografia,	despeses	financeres	i	s’explica	que	ha	hagut	una	despesa	
que	no	s’ha	inclòs	que	és	l’	auto	indemnització	del	Joan	Esteve.		
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Es	sotmet	a	votació	i	s’aprova	amb	els	següents	resultats:	 36 ( sí) , 0 (no) 
	

4. Explicació	del	programa	d’actuació	i	pressupost	pel	curs	escolar	2018	–	2019	
	
Es	primer	lloc	es	presenta	el	pressupost	i	s’expliquen	les	principals	modificacions	respecte	del	
curs	anterior.		
	

	
	
Es	sotmet	a	votació	i	s’aprova	amb	el	següent	resultat:	23 ( sí), 2 (no) 
	
Al	llarg	del	debat	es	plantegen	alguns	aspectes	,	sobretot	relacionats	amb	la	retirada	d’ajuts		a	
les	famílies	monoparental	i	nombroses.	Es	decideix	que	es	continuarà	estudiant	el	tema	i	que	
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quan	es	tindran	dades	més	exactes	del	resultat	del	menjador	es	podrà	valorar	amb	més	
profunditat.		
	

5. Torn	Obert	de	paraules	
	

Sense	cap	tema	més	a	tractar,	el	president	aixeca	la	sessió,	de	la	qual,	com	a	secretari,	estenc	
aquesta	acta.	
	
Sabadell,	23	de	setembre	de		2019	
	
	
	
	

El	secretari		 	 	 	 	 	 Vist	i	plau	del	president	


