
Assemblea General AMPA IES Menéndez y Pelayo 

Dia: 13/12/2017 

Horari: 19:00-21:00 

19 assistents i el director del centre 

Temes tractats: 

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior 

S’obre la sessió amb la lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. Posteriorment, es procedeix a 
la seva aprovació que s’acompleix per unanimitat dels socis presents. 

Presentació i aprovació dels comptes pel curs 2016/17 

Teresa Girón, tresorera de l’entitat, presenta la liquidació dels comptes corresponents al curs 
2016/17. En destaca: 

- En l’apartat d’ingressos es destaca una notable continuïtat i s’indica que s’hauria de
buscar de trobar noves vies de finançament a través de subvencions diferents de les
que de manera habitual s’ha accedit. Aquesta via permetria finançaments específics
per a projectes determinats que costa finançar amb l’estat de comptes actual.

- En el capítol de despeses es destaca la disminució en aportacions per material al
centre i als fons FAAC. En aquest darrer cas és a causa d’activitats que s’havien
programat, però que finalment no es van portar a terme.

L’estat de comptes s’aprova per unanimitat dels socis presents. 

Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2017/18 

A continuació es presenta el pressupost pel curs 2017/18. El pressupost es mostra i, a 
continuació, es genera un debat sobre els següents temes: 

- Bona part dels presents qüestionen la comissió que l’AMPA rep d’IDDINK, comissió que
es creu que es podria eliminar i que això revertís en un estalvi en la compra de llibres
per part de les famílies.

- Es valora l’elevat cost que generen les comissions bancàries i se suggereixen altres
possibles proveïdors financers per mirar de reduir-les. En aquest sentit es valora
positivament el fer una nova temptativa de passar els comptes de l’AMPA a la Caixa
d’Enginyers.

- Es comenta també l’elevat romanent que s’ha generat i es demana sotmetre a estudi
com rebaixar-lo a partir de dues vies:

o Accedir a peticions per part del centre d’aspectes que els socis de l’AMPA
valorin d’interès

o Rebaixar la pressió econòmica als socis avaluant una possible reducció de la
quota anual

El pressupost s’aprova per unanimitat dels socis presents. 

Principals objectius 2017-18: Junta, Comissions i Delegades/ts. 

L’assemblea continua amb la informació per part de la junta que cal fer una Assemblea 
General extraordinària durant el primer trimestre de 2018 per tal de renovar els càrrecs de 



tresorer/a i vicepresident/a, el primer perquè la Teresa Girón acaba mandat i acaba el seu 
temps al centre i el segon per motius personals de la Isabel Montserrat que actualment ocupa 
el càrrec. Es comenta la possibilitat de recuperar altres càrrecs que amb els anys han quedat 
vacants, per tal d’enfortir la Junta i assegurar la continuïtat. 

En relació a l’activitat de les comissions es presenta per part de la comissió de taquilles un pla 
per acabar amb el vandalisme que darrerament comença a tenir incidència. S’aprova fer un 
taller de grafiti per tal de que els alumnes les puguin pintar i fer-se-les més seves. Es mostra un 
rebuig a l’opció de posar càmeres de vigilància. 

En relació a l’activitat dels delegats es proposa explorar l’ús de la plataforma esemtia per 
comunicació entre AMPA i famílies. 

Torn obert de paraules. 

Des de la Junta es presenta una enquesta de satisfacció de la feina de l’AMPA que conclou que, 
en general es valora bé, però que sembla que hi ha una mica de confusió sobre què ha de fer 
l’AMPA. S’acorda establir prioritats i buscar gent que dinamitzi les tasques preferents amb 
crides concretes que sembla que tenen més efectivitat que les més genèriques. 

Es comenta també, en relació al menjador, si hi ha possibilitat de posar plat als que portin 
carmanyola i s’acorda traspassar la petició a la comissió menjador. 

A les 21:00 hores es tanca l’Assemblea 

 


