
 

Assemblea General AMPA IES Menéndez y Pelayo  

Dia: 17/01/2019 

Horari: 19:00-20:20 

Assistents: 17 

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 2017/18 

Mireia Grau, tresorera de l’entitat, presenta la liquidació dels comptes corresponents al curs 

2017/18. En destaca: 

- En l’apartat d’ingressos es destaca la notable continuïtat i es destaca la partida que 

suposa la comissió que hauria de donar Iddink que presenta notables problemes 

fiscals, no representa un ingrés destacable i porta més dificultats que res. Es proposa 

intentar negociar que aquesta comissió s’aboni amb alguna compra pel centre o per la 

biblioteca o com una millora en les condicions de venda dels llibres a l’alumnat. 

- En el capítol de despeses es destaca la disminució en aportacions al fons FAAC ja que 

no es van concretar algunes activitats previstes, sobretot el passaport digital que sí 

que es farà en el curs 2018/19. També es destaca el notable romanent acumulat i es 

proposa fer un estudi per tal de determinar quin romanent caldria per fer front a 

imprevistos, sobretot en la renovació de les taquilles. Un cop fet aquest estudi es faria 

un fons de previsió i es miraria en que es pot invertir el romanent. Es preveu fer 

l’estudi en el primer semestre del 2019. 

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

Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2018/19 

A continuació es presenta el pressupost pel curs 2018/19. El pressupost es mostra i es destaca: 

- En el capítol d’ingressos es destaca la important subvenció rebuda per a la realització 

del jardí vertical. 

- En el capítol de despesses es destaca el notable pes que tindrà el jardí vertical i 

l’ajustament que s’ha fet en els fons FAAC per tal d’ajustar-los a la realitat actual en la 

qual ja no es compta amb els tallers d’educació emocional de SEER 

- Es comenta que, malgrat el romanent acumulat, enguany es continua amb un 

pressupost conservador a l’espera de l’estudi comentat durant l’estat de comptes. A 

més, es proposa no demanar subvencions generalistes com les que dóna l’ajuntament 

cada any ja que no es necessiten en l’actual conjuntura econòmica. Tot i així, si hi 

hagués un projecte concret que requerís un import dispendi i es donés el cas que es 

trobés una subvenció adient s’hi acudiria. 

- Es comenta que aquestes circumstancies podrien fer que es presentés un canvi de 

pressupost abans d’acabar el curs. 



- En relació al romanent, l’assemblea demana que es valori la possibilitat d’invertir-lo en 

un hipotètic inici d’una socialització de llibres, reduir la carrega econòmica a les 

famílies rebaixant quotes o generar un fons de solidaritat per famiies amb pocs 

recursos econòmics. La junta comenta que inclourà les propostes en l’estudi econòmic. 

El pressupost s’aprova per unanimitat dels socis presents. 

A les 20:20 hores es tanca l’Assemblea 

 


