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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL CEIP GINESTA

DATA: Dijous 20 de juny de 2019
HORA: 21.30 – 23.40h.
LLOC: Menjador d´Ed. Infantil de l’escola
Caràcter: Ordinari
Membres de la Junta assistents:

Xavier Fitó, president
Sergi Gumà, sots-president
Eva Lejárcegui, secretària
Elisenda Miralles, tresorera
Míriam Vila
Judith Franch
Ivan Franco
Jordi Martin
Glòria Font
Anna Torrents
Assistents: 13 membres socis/es
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera junta

S’aprova l’acta de la darrera Junta del 25 d’abril de 2019, amb una esmena recollida
presentada per email de part de l’Albert Cornelles i la signen president i Secretària.
2.- Quota socis/es AMPA curs 2019-2020

El president, Xavi F explica el pressupost que de moment s’ha pogut elaborar de cara al curs
vinent i que no varia gaire dels cursos anteriors. S’han reunit amb la direcció de l’escola, per
saber quines necessitats tenen i encara ens queden temes pendents de tancament pel que
fa a la subvenció de l’Ajuntament d’enguany. Hi ha uns canvis de criteri i sembla que algunes
de les despeses que abans s’imputaven a la subvenció, no es podrà fer a partir ara. A més a
més la subvenció abans era anual amb l’exercici de gener a desembre i ara serà per curs
acadèmic, de setembre a agost.
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Aquests canvis fa que encara no sigui del tot definitiu el pressupost per al curs vinent i pot
variar una mica i això condiciona al càlcul de l’import de la quota (s’adjunta com a annex a
aquesta acta). Per exemple, no podem contractar persones directament. Es faran concursos
públics als que estarem subjectes les escoles Ginesta, Torredemer i Institut i no podrem
intervenir.
El president explica que després de tenir en compte tots aquests punts exposats, i si tenim
en compte que segurament podríem acabar l’exercici d’aquest any amb romanent, hi ha
dues opcions pel que fa a la quota: 1) deixar-la com fins ara en 65€ i el que falti eixugar-ho
amb el romanent o 2) segons el pressupost que tenim ara, la quota sortiria a 70€ per poder
fer tot el que cal.
Cal tenir en compte que fa més de 4 anys ara que no es toca aquest import i potser caldria
plantejar-nos un augment de quota.
S’obre un debat amb diverses opcions i intervencions per part dels pares i mares assistents a
l’Assemblea. Algunes propostes son per fer un augment progressiu de la quota, d’altres son
preguntes sobre que ens deixa imputar i que no a la subvenció de l’Ajuntament, també es
demana quin seria el romanent, però moltes d’aquestes respostes encara no les tenim i
estan en l’aire i s’anirien concretant en el temps. Algunes preguntes son sobre quines
activitats son prescindibles i quines imprescindibles, des de l’escola Jaume ha comentat que
la piscina i la psicòloga no son retallables. El pressupost vindrà donat per l’Ajuntament i
detalla en quines partides es pot imputar i en quines no, nosaltres no podem participar,
però esperem que com a AMPA, puguem fer pressió per el conveni que es redacti entre
Ensenyament i Ajuntament per als concursos, i voldríem al menys opinar. De moment no
tenim més informació, a l’Ajuntament hi ha interventora nova amb criteris nous i Secretari
nou.
Finalment, després d’una estona de debat, es sotmet a votació les dues opcions, d’una
banda deixar la quota a 65€ i d’altra apujar-la a 70€.
Els resultats de la votació son: 3 vots a favor de deixar la quota a 65€, 16 vots a favor de
apujar-la a 70€ i 4 abstencions.
Per tant, i tenint en compte els resultats de la votació s’aprova que la quota de socis/es de
l’AMPA per al proper curs 2019-2020 serà de 70€
3.- Quota llibres curs 2019-2020

Segons la darrera reunió del consell Escolar, la llista de llibres ja esta pràcticament enllestida
i aquest mati els companys de la Comissió Economia i Llibres ens han confirmat que l’import
de la quota de llibres es quedaria igual que en el curs anterior.
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La quota proposada de 110€ de llibres per al curs 2019-2020 es sotmet a votació i s’aprova
per unanimitat.

Hi ha la intervenció d’un pare que demana si la participació en la socialització dels llibres és
obligatòria i la resposta, evidentment és que pots no participar i comprar els llibres pel teu
compte, però el preu que ens fa RUC SAVI surt molt més avantatjós que comprar els llibres a
altres llocs. Com sempre, a les franges dels alumnes més xics surt més car, però a la llarga a
mida que passen els cursos en els més grans surt més barat i queda compensat.
4.- Debat sobre com comptabilitzar els vots en les assemblees i horari per la celebració de
les Assemblees

Es comenta per part d’un pare que per qüestions de representativitat, creu que qui més fills
te a l’escola, hauria de poder tenir també més pes de vot en les assemblees. Actualment
tenim una representació d’un vot per família. Això, però, podria ser injust per famílies
monoparentals, famílies amb menys recursos, etc... També es considera que hauríem de
canviar en els nostres estatuts que la quota de soci/a quedés diferenciada en un import
simbòlic per a la representativitat de les famílies en les votacions de les assemblees de
l’import que aportem per dur a terme les activitats. Sempre recordant que son els pares,
mares i/o tutores/es legals qui son els socis/es de l’Assemblea i no els alumnes. De moment,
no es decideix res i es proposa passar als socis i sòcies les diferents propostes sobre el pes
del vot en les assemblees a través d’un correu electrònic, per tal que puguin estudiar-se les
diferents propostes que es sotmetran a votació en l’assemblea prevista al inici del curs
vinent amb l’aprovació dels nous Estatuts.
Pel que fa al horari en que es celebren les assemblees, vists els resultats de participació en
les diferents franges horàries en que s’han fet en altres ocasions, concloem que la temàtica
de les assemblees és el que fa que la participació sigui més alta o menys i no tant la franja
horària en que es faci l’Assemblea. Per tant, de moment es continuaran celebrant els dijous
en l’horari habitual.
5.- Torn Obert de paraula / Precs i preguntes

En Xavi F, mostra les dades de la preinscripció per al curs vinent, que s’adjunta com a annex
a aquesta acta.
Una mare comenta que el xandall de l’escola d’estiu és molt gruixut i proposa si pot
plantejar-se un canvi en el material. La Comissió de 6è d’enguany, esta treballant en una
nova samarreta tècnica amb logo Ginesta per vendre i recollir diners, així que potser en un
futur es podria usar aquesta. De moment, però, el que es proposa es la creació d’una
comissió de Xandall per al curs vinent, per estudiar el tema.
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Es fa la lectura del mail que ens ha fet arribar l’Albert Cornellas (s’adjunta com a annex a
aquesta acta) en relació a unes propostes de millora de funcionament de l’AMPA. S’obre un
debat sobre aquestes propostes, ja que algunes semblen difícil de dur a terme per qüestions
de recursos econòmics, logistics, tecnològics, personals, etc... Així que de moment es farà el
que es podrà, com adjuntar les actes a les convocatòries, adjuntar propostes a decisions que
haguem de prendre en assemblees per poder pensar-hi a priori abans d’anar a les
assemblees.
Fruit d’aquest mail i de molts altres que ens han fet arribar, sembla que aquestes propostes
podrien respondre a un canvi més significatiu de com gestionar l’AMPA i es proposa a els
remitents que de cara al desembre en les noves eleccions d’equip directiu, es presentin com
a candidatura i d’aquesta manera puguin desenvolupar el seu projecte.
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 23.40 hores, de la qual, com a
secretària, n’estenc aquesta acta.
La Secretària

El President

Eva Lejárcegui

Xavier Fitó

