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ACTA   NÚM.  10   ASSEMBLEA DE SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

DEL COLꞏLEGI AMAT I TARGA 

 

Dia:  16 de gener de 2019 

Hora de la reunió:  16:45 h.  

Lloc: Menjador del Centre.  

 

Composició de la taula: 

▪ Presidenta: Montse Megías 

▪ Tressorera: Luz Correa 

▪ Secretari: Sergio Arribas 

▪ vocals d’extraescolars: Carmen Santos i Esther Navarro 

▪ vocal de comissió llibres: Marina Pons 

▪ vocal de comissió festes: Ana Estevez 

▪ vocal Carnaval: Carmen Sánchez i Loli Gabarron 

▪ comissió Roba: Belén González 

▪ Comissió menjador: Susana Hernandez  

 

Assisteixen 3 socis i 11 membres de la junta actual. 

 

A les 16:50 hores del dia indicat s’inicia la reunió de l’Assemblea de Socis i Sòcies de 

l’Associació de Pares i Mares del Colꞏlegi Amat i Targa per tractar el següent Ordre del 

Dia. 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació i aprovació de resultats de l’exercici anterior 2017-2018 

3. Presentació i aprovació del balanç de Carnaval 2018 

4. Presentació i aprovació pressupost curs 2018-2019 

5. Presentació i aprovació del Pla d’activitats 

6. Presentació i aprovació de les primeres RRI 

7. Subvencions i impost de societats 

8. Nova proposta roba escolar 

9. Xocolatada solidària 

10. Precs i preguntes.  
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1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Es comença la reunió a les 16:50, Esther, llegeix als assistents l’acta anterior i al 

finalitzar es dona per aprovada per unanimitat. 

 

2.- Presentació i aprovació de resultats de l’exercici anterior 2017-2018 

Com a segon punt del dia, Montse comenta el saldo total a 30 de juny de 2018. 

S’ensenyen als assistents tots els moviments bancaris fets de de l’inici de curs de 2017. 

Es dona per aprovats per unanimitat. 

 

3.- Presentació i aprovació del balanç de Carnaval 2018 

Montse continua detallant els ingressos generats per la cuota de participació a la rua i 

les subvencions de l’Ajuntament que, restant els gastos, va quedar un balanç positiu de 

90,16 €. A aquest import s’ha de sumar els 300€ en concepte de premi que va donar 

l’Ajuntament. Per tant, queda incorporat al pressupost de Carnaval de 2019 un total de 

390,16€. Es dona aprovat per unanimitat. 

 

4.- Presentació i aprovació pressupost curs 2018-2019 

Montse llegeix el pressupost per aquest any on es destaquen; els 350€ per la acollida 

de les reunions de principi de curs, l’assegurança LOPD per un valor anual de 48,40 €; 

es continua pagant 50 i 435 € a FAPAV i FAPAC respectivament com els anys anteriors; 

es farà l’aportació de 100 € al English Day i 100 € més per la orla de sisè; també es 

destinen 650 € per aconseguir la subvenció d’extraescolars esportives (banc de 

vestuari, xarxes, balons) i 800 € per la subvenció destinada a activitats extraescolars no 

esportives-festes; al Nadal es destinen 160 €; a les diferents festes de l’any es 

desglossa, 200 € per la festa de Halloween, 300€ per la festa de Primavera, 1600 a per 

la festa de final de curs; 600 € que es preveu rebre com a subvenció  per la Rua de 

Carnaval.  Apart d’aquestes despeses hem colꞏlaborat amb l’escola amb el manteniment 

de les PDI comprar un projector amb les seus altaveus  (1100 €) i per la reforma del pati 

infantil (300 €). Per últim, es contempla també al pressupost, els 875 € de la 

coordinadora única d’extraescolars. Finalment, es comenta el balanç final  ingressos-

despeses, quedant a cero el resultat previst. Es porta a votació i s’aprova per 14 vots a 

favor, cap abstenció i cap en contra. 

Surt a votació el concepte d’acollida de les reunions de principi de curs que gestiona i 

paga directament l’AMPA, fent pagar als socis 1€ i als no-socis 2€ de forma simbòlica 

per cada nen. Van sortir, 8 vots a favor de continuar donant aquest servei a l’escola, 5 

vots en contra i 1 abstenció. Per tant, s’aprova la continuïtat de gestionar l’acollida de 
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les reunions. S’afegirà aquest punt en la següent revisió de les RRI (s’ha d’inscriure’s 

prèviament per poder gaudir d’aquest servei i de forma imperativa s’haurà de respectar 

per un tema de ratios per nen) 

Paralꞏlelament, Montse comenta la dificultat que hi ha a l’hora de demanar subvencions 

a l’Ajuntament (aquest any es novetat que hem de gastar el doble per poder rebre la 

subvenció de l’Ajuntament). Ampa aportarà la part corresponent fins arribar al doble de 

la quantitat donada per l’Ajuntament. 

 

5.- Presentació i aprovació de Pla d’activitats 

Esther llegeix el Pla d’activitats del curs 2018-2019 i es dona per aprovat per unanimitat. 

 

6.- Presentació i aprovació de les primeres RRI 

Montse llegeix les primeres RRI (Reglament de Règim Intern) amb 12 vots a favor i 1 

abstenció, es dona per aprovat el Reglament de Règim Intern amb data, 16 de gener de 

2019 on s’exposa que totes les disposicions d’aquest reglament son d’obligat 

compliment per a tots els membres de l’associació. Destaquem les normes de seguretat 

en horari no lectiu, regulació de la Comissió d’alumnes de Sisè i venda d’entrades actes 

de Nadal. Progressivament s’aniran incorporant més RRI. Aquest Reglament estarà a 

disposició del soci per qualsevol qüestió. 

 

7.- Subvencions (Carnaval i Batutarga) i impost de societats 

Montse, que prèviament ha comentat el tema de la dificultat per poder rebre 

subvencions, planteja portar a votació la decisió de continuar demanant subvencions a 

l’Ajuntament. La votació surt per unanimitat per part de tots els assistents, no solꞏlicitar 

més subvencions a excepció dels casos en que sigui estrictament necessari i en el cas 

de Carnestoltes que recauda diners suficients amb les inscripcions per doblar l’import 

subvencionat i en cas de Batucada només quan sigui necessari per al manteniment dels 

instruments ja que fou aprovat anys enrere que Ampa aportaria el 25% o un màxim de 

300€ per poder complir el requisit obligatori de justificació. 

Per la banda de subvenció de Carnestoltes, si es guanya el premi, s’ha de fer l’impost 

de societats amb un cost, en quan a gestoria, de 800 € aproximadament. S’ha aprova 

per unanimitat no fer l’ impost de societats de moment i si cal fer-los quan sigui requerit i 

en cas de rebre algun altre premio en el futur valorar la possibilitat de rebutjar-lo. 

Per altra banda, es posa de manifest que Batutarga ha d’adquirir un compromís amb 

Ampa pendent de definir, a canvi del que l’associació els reporta (subvencions i  

instruments) 
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8.- Nova proposta roba escolar 

Belen exposa que es ven poca roba i proposa la eliminació del xandall per una armilla 

amb mànigues a partir del cicle inicial. Així quedaria la proposta; des de I3 fins a 6è 

continuar amb la samarreta; de I3 a I5 continuar amb el xandall i de 1er a 6è incorporar 

la novetat de l’armilla amb mànigues extraibles. La comissió de roba continuarà per 

aconseguir un preu competitiu per a tots els socis i sòcies. 

 

9.- Xocolatada solidària 

Degut a la poca disponibilitat, es posa en qüestió fer la xocolatada solidària aquest any. 

Estava prevista per el dia 15 de febrer i cap persona s’ha presentat com a voluntari per 

portar-la a terme. 

 

10.- Precs i preguntes 

Per part d’un dels assistents pregunta el perquè de la realització de les RRI i se li 

comenta que, per poder portar a terme una gestió optima, s’ha de confeccionar aquest 

reglament per evitar malentesos i concretar certs criteris als diferents actes que es 

celebren a l’escola son gestionats directament per l’Ampa amb la colꞏlaboració de  

voluntaris.  

 

Sense més a comentar, es conclou l’assemblea a les 19:00 del dia citat. 

 

 

  

 

 


