AMPA ESCOLA DR. SERÉS
Pl. Gaudí, s/n
25110 Alpicat
NIF: G25052283
Web: https://www.ampadoctorseres.cat
Facebook: https://www.facebook.com/ampadoctorseres

ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL CURS 2017/18
Identificació de la sessió
Núm.: ASSEMBLEA GENERAL Data: 22 de juny de 2018
Horari: 21:00 h.
Lloc: Sala d’actes del Casal d’Avis, Alpicat
Assistència
Jordi Forcada, President;
Oriol Carré, Sots-president;
Jordi Lladó, Secretari;
Vocals: Elisa López, Montse Molina, Patricia Llorente, Assumpta Mor, Merche
Hernández i Sandra Rodríguez.
Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.
21 socis de l’AMPA.
Han excusat la seva assistència: la tresorera Eugenia Ros i el vocal Jose Manuel España.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Resum de les activitats extraescolars, curs 2017-18.
Presentació de les activitats extraescolars, curs 2018-19.
Socialització del material escolar i llibres, curs 2018-19.
Balanç econòmic.
Modificació estatuts de l’associació.
Elecció dels nous membres de la junta, curs 2018-19.
Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anterior, si s'escau
S’aprova i es signa l’acta de l’assemblea anterior.
2. Resum de les activitats extraescolars, curs 2017-18.
La majoria d’activitats han funcionat correctament.
Es presenta la graella de les activitats ofertes durant aquest curs i és fa un petit resum
de com han anat les activitats:
-

Amb Catacric hi hagut problemes d’infraestructures, ja que no hi havia aules
buides per poder fer l’activitat, durant 1 mes i mig van fer l’activitat al hall.
La nova activitat d’escacs ha anat molt bé.
Sobre Natació tenim una limitació sobre l’espai disponible a INEF.
A Zumba, ha baixat el numero d’alumnes per un canvi de professors.

-

3. Presentació de les activitats extraescolars, curs 2018-19.
El President explica el canvis que hi hauran pel pròxim curs:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aloha: Oferirem KITSUNE, es per infants més petits.
Ball Esportiu: Hi va haver una mica de descoordinació pel tema del menjador, per
ajustar els horaris.
Catacric: Seran grups petits, així que si no tenim prou aules es tallarà el nombre de
nens per grup.
Dansa: Hi ha queixes i s’estan buscant solucions.
Dibuix: es cobrarà un euro més
Escacs: es vol oferir a nens més petits. Es valorarà.
Natació: En principi funcionarà igual però fins més endavant no ens asseguraran el
número de carrils assignats.
Teatre: Només es podran fer 2 hores i a partir del desembre no es podran apuntar
nens nous, per un tema acadèmic, ja que es representarà una obra teatral i no hi
pot haver noves incorporacions que frenin la resta del grup.
Zumba: S’intentarà fer canvis per reactivar l’activitat.
Resta d’activitats funcionaran com cada any.
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També és comunica que les inscripcions es fan únicament a través de la web, mai
directament amb qui fa l’activitat. Tot a través dels formularis.
Es comenta el tema de la protecció de dades, i que es farà signar un paper per a que es
signin al inici de l’activitat.
Es fa també un petit incís sobre les activitats realitzades al migdia. En aquest full
s’afegirà que els pares son responsables d’entregar als nens al monitor de l’activitat.
El dia 6 de juliol s’obriran els formularis i es tancaran el 10 d’agost.
També es comenta que només cal tornar a fer arribar a l’AMPA el full SEPA degudament
complert, signat i en format original, si s’inscriuen per primer cop en alguna de les
activitats, si no són socis de l’AMPA o si han fet canvis, com ara, el numero de compte
bancari.
Es realitzen varies preguntes per part dels pares presents:
- De quina manera se sap que el formulari d’inscripcions s’ha enviat
correctament?
- Respecte al tema ,el membre de l’AMPA, Jordi Lladó aclareix que al moment del
enviament apareix un missatge al sistema indicant que s’ha realitzat l’alta
correctament. Tanmateix, es pot sol·licitar l’enviament al correu del formulari
complert, al finalitzar el mateix.
Respecte a més novetats referents a la nova Web, també es comunica als presents que
aquest pròxim curs el responsable de cada activitat extraescolar tindrà un correu
electrònic específic i que podran trobar un apartat a la web amb el nom dels membres i
adreces de correu corresponents.”
4. Socialització del material escolar i llibres, curs 2018-19
El nou calendari de pagaments serà el següent:
- Setembre
- Octubre
- Febrer
D’aquesta manera tots els pagaments seran en el mateix any fiscal.
El president explica com Hisenda reclama que cobrem IVA als pares per les activitats.
Caldrà comprar un programa per fer la facturació que gestionarà en Jaume Viles.
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Per Hisenda som prestadors de serveis, per tant hem de llogar als pares i aplicar el 21%
en els llibres socialitzats. Caldrà fer factures de tot el material desglossat.
Les quotes que paguem els pares son aproximades, no podem calcular exactament el
que cada nen pot arribar a gastar.
En Jaume Viles explica que sempre son els mestres els que ens diuen quin material
preveuen que necessitaran per l’any següent. Caldrà revisar el material que hi ha i quin es
el que es necessita realment, ja que depenem de que l’escola faci una bona gestió i
previsió. Sempre es gestiona sobre varis proveïdors, buscant el més econòmic.
De les excursions també caldrà emetre factures per a poder justificar a Hisenda tot el
que s’ha cobrat i a qui.
El president explica tota la feina que esta fent actualment i en Jaume Viles explica com
l’IVA es reflectirà en les quotes. També explica com es fa la compra de llibres i del tema del
pagament dels rebuts.
El president informa que per pujada en les excursions els pares han deixat de pagar
6.000€. Aquest import l’assumeix el fons de l’AMPA.
Per una altra banda en Jaume Viles fa cinc cèntims sobre els llibres socialitzats:
- Hi ha hagut incidències amb llibres molls, una vintena més o menys.
- Es confirma que aquest curs no hi haurà canvis de llibres.
- També aclareix que dintre dels 40€ de material també van incloses moltes
fotocopies, fitxes de Medi, cartolines, cola. Es fa per cursos i cada curs necessita
un material diferent.
5. Balanç econòmic 17/18
El president explica el compte de Pèrdues i Guanys del 2016-2017. S’explica com el
balanç indica que no hi ha hagut beneficis en l’any anterior, s’explica que vam perdre
14.000€ aproximadament, per la qual cosa no cal pagar a Hisenda.
També explica la posició de comptes actual, a falta de comprar tot el material que cal
comprar de cara a l’any que ve. S’explica als pares les despeses que hi van haver l’any
anterior per intentar fer una idea de les despeses que falten per pagar encara. Així com el
coixí econòmic que tenim per a poder assumir un futur canvi total de llibres.

S’expliquen les despeses extraordinàries d’aquest any, tal com surt a la presentació.

4

Acta Assemblea General – curs 2017/18

AMPA ESCOLA DR. SERÉS
Pl. Gaudí, s/n
25110 Alpicat
NIF: G25052283
Web: https://www.ampadoctorseres.cat
Facebook: https://www.facebook.com/ampadoctorseres

S’augmenten les quotes dels socis de 24€ a 25€ i dels socis col·laboradors de 29€ a 32€.
6. Modificació dels estatuts
El president explica que pels canvis en IVA i gestió, des del departament de Justícia ens
van dir que no podíem fer les activitats extraescolars de la manera que ho estàvem fent.
La figura del soci col·laborador es la que cal introduir als estatuts.
El president llegeix les modificacions en els estatuts, tal com estan en la presentació.
S’acorda canviar el nom de l’associació a “ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DE L’ESCOLA DOCTOR SERÉS D’ALPICAT”.
No hi ha vots en contra d’aprovar el canvi dels estatuts, s’aprova per unanimitat.
7. Elecció dels nous membres per al curs 2018-19.
S’agraeix la feina feta als membres sortints de l’AMPA: Jordi Forcada, Oriol Carré,
Merche Hernández, Eugenia Ros i Jose Manuel España.
Membres sortints:
- Jordi Forcada
- Oriol Carré
- Merche Hernandez
- Maria Eugenia Ros
- Jose Manuel España
Es demana als socis de l’AMPA assistents a la reunió que vulguin ser membres de la
Junta que es posin dempeus, hi ha 6 voluntaris i 5 llocs vacants per tal de cobrir els 11 llocs
totals a la Junta (son 11 membres per a poder tenir sempre el vot de desempat en
qualsevol votació)
Els membres de l’AMPA voluntaris son Anna Melé, Txell Soler, Estel Gatell, Esteve
Torres, Míriam Campos i Nuria Escuer. Es procedeix a una votació a mà alçada de tots els
assistents i membres de l’AMPA amb dret a vot.
El resultat de la votació ha estat:
- Anna Melé: 27 vots
- Txell Soler: 15 vots
- Estel Gatell: 24 vots
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-

Esteve Torres: 23 vots
Míriam Campos: 18 vots
Nuria Escuer: 18 vots

Es dona la benvinguda als cinc nous membres Anna Melé, Estel Gatell, Esteve Torres,
Míriam Campo i Nuria Escuer, als quals, sense que es produeixi cap oposició, se’ls nomena
com a membres de la nova Junta.
Membres entrants:
- Míriam Campos Caballero
- Estel Gatell Novell
- Nuria Escuer Farreres
- Anna Maria Melé Rufach
- Esteve Torres Farreres

50.727.146-W
43.740.632-Z
43.744.380-J
43.737.850-S
43.743.828-J

8. Precs i preguntes:
Es pregunta com es trien els càrrecs, s’informa que es decidirà en Junta.
Sense altres temes a tractar, el president, a les 22:30 hores, dóna per finalitzada la
reunió i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
El secretari
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ANNEX I
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