ACTA DE REUNIÓ

PRESIDENTA DE LA REUNIÓ: Neus Pla Nin
ACTA NÚMERO: Núm. 3
M0TIU: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL INSTITUT NOU
DE VILAFRANCA
LLOC DE LA REUNIÓ: Aula 3º ESO
CURS: 2016 - 2017

DATA: 24-11-2016

HORA D’INICI: 20:00

HORA D’ACABAMENT: 21:15

1. ASSISTENS A LA REUNIÓ
Membres de l’AMPA:
1.
3.
5.
7.

Yolanda Pérez
Neus Pla
Rosa Ribas
Amalia Pubil

2. Antonio Yuste
4. Margarita Llorens
6. Juan Salazar
8.

Van excusar la seva assistència:
1. Dolo Torralba

2. Bárbara Oliver

Resta de pares:
Van assistir un total de 13 famílies a la reunió.

2. ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Presentació, renuncia i nous membres de la junta.
Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 12-11-2015.
Presentació i aprovació si s’escau de l’estat de comptes 2015-2016.
Presentació i aprovació s’escau del pressupost 2016-2017.
Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’institut.
Gestió de llibres.
Altres informacions.
Torn obert de paraules i suggeriments. Precs i preguntes.

AMPA INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
ampalagirada1@gmail.com

NIF: G66463134

1. Presentació, renuncia i nous membres de la junta.
Es presenta 3 nous membres i renuncia 5 membres de la junta de l’AMPA.
La junta de l’AMPA queda de la següent manera:
Presidenta:

Neus Pla (3r)

Secretari:

Juan Salazar (3r)

Tresorer:

Antonio Yuste (3r)

Vocal:

Dolors Torralba (3r)

Vocal:

Margarita Llorens (2n)

Vocal:

Rosa Mª Ribas (2n)

Vocal:

Amàlia Pubill (2n)

Vocal:

Bàrbara Oliver (2n)

Vocal:

Bernadette Hortal (2n)

Vocal:

Ruth Collado (1r)

Vocal:

Marta Garcia (3r)

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 12-11-2015.
Es fa la lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària del 12-11-2015 a càrrec del
secretari i donant l’aprovació per la majoria dels socis de l’AMPA presents a la reunió.
3. Presentació i aprovació si s’escau de l’estat de comptes 2015-2016.
El tresorer presenta l’estat de comptes 2015-2016 i donant l’aprovació per la majoria dels
socis de l’AMPA.
4. Presentació i aprovació s’escau del pressupost 2016-2017.
El tresorer presenta el pressupost 2016-2017 i donant l’aprovació la majoria dels socis de
l’AMPA.
S’explica que l’AMPA ha realitzat el pagament de les samarretes tècniques que ja s’han
lliurat als alumnes de primer de la ESO fent la comanda l’institut i que s’han demanat les
mateixes samarretes que l’any passat.
Per petició de la majoria dels socis presents s’ha decidit que per aquest any i els propers, les
samarretes que comprarem pels alumnes de segon i tercer de la ESO, serà de color bordeus
i de cotó.
També es comenta la possibilitat de demanar samarretes pels membres de l’AMPA per
quant es tingui que organitzar activitats pel institut, donant l’aprovació la majoria dels socis
de l’AMPA.

2

AMPA INSTITUT NOU DE VILAFRANCA
ampalagirada1@gmail.com

NIF: G66463134

5. Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’institut.
La presidenta explica que l’AMPA a col·laborat amb l’institut durant l’any passat, comprant
pilotes, les samarretes esportives i el projecte solidari sobre el càncer infantil que es va
realitzar.
Es comenta els diferents projectes per aquest any i la petició de l’institut cap a l’AMPA per
ajudar a gestionar la biblioteca.
6. Gestió de llibres.
La presidenta explica com ha anat la gestió dels llibres amb la distribuïdora que tenim
actualment.
Es comenta que ja s’ha mantingut una reunió amb la distribuïdora per començar a treballar
i solucionar els problemes detectats de cara al proper curs.
No hi ha cap queixa per part de la gestió portada a terme.
Es realitza un petit debat sobre altres opcions de cara l’any vinent per veure si algú esta
interessat en canviar el model de gestió, ja sigui ABACUS, IDDINK o altres i finalment es
decideix continuar treballant amb la mateixa distribuïdora per decisió de tots els socis
presents a la reunió.
7. Altres informacions.
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Es recorda el conveni de col·laboració que hi ha amb alguns comerços de la vila.



S’informa que s’ha presentat una sol·licitud a l’Ajuntament sol·licitant presencia
policial a les hores d’entrada i sortida de l’institut. Pendent de resposta per part
de l’Ajuntament. Una mare manifesta que des de fa uns dies ha observat que ja
hi ha presencia policial, tot i que no són tots els dies.



Es proposa la compra de 2 línies de telèfon (president i tresorer) per a que les
famílies puguin consultar qualsevol dubte (en un horari de matins), ja que fins
ara no hi ha presencia de l’AMPA a l’institut i direcció s’ha queixat per les
nombroses trucades que han rebut dirigides a l’AMPA.
Algunes de les mares manifesten la bona gestió que se està realitzant del correu
electrònic, inclòs la rapidesa a l’hora de respondre i que per això no entenen lo
del telèfon mòbil. La totalitat dels presents manifesten que no fa falta la compra
de les línies de telèfon.
També surt el tema de les mares que no tenen correu electrònic i la majoria
comenta que en aquestes casos poden deixar nota a consergeria i que amb
posterioritat l’AMPA es posaria en contacte amb els.
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Es comenta l’acord amb l’AMPA EUGENI D’ORS sobre tema extraescolars.
S’informa que aquest any fins ara, només s’ha apuntat un alumne al curs de
fotografia i que finalment no es va poder realitzar degut a que no es va poder
omplir l’alumnat mínim.
L’AMPA informa que es treballarà durant l’any per poder realitzar nosaltres
mateixos les activitats extraescolars l’any vinent, sempre que sigui viable.
S’informa que en el cas de fer extraescolars es tindria que donar-nos d’alta al IAE
i contractar una gestoria per fer les declaracions d’impostos (IVA, IRPF, etc..) fins
ara no cal portar una comptabilitat (amb llibre major, amortitzacions, etc...) amb
una fulla d’EXCEL es suficient. Fins ara s’ha pogut evitar i aquest any també.
Es demana algun voluntari que vulgui supervisar les comptes de l’AMPA per
transparència cap als socis i no surt ningú.



L’AMPA manifesta als presents l’idea de crear un blog, per a que les famílies
puguin veure totes les publicacions i gestions de l’AMPA directament.
Intentar fer un foro per a que les famílies puguin publicar suggeriments o puguin
posar-se en contacte amb altres usuaris (tema llibres de reutilització).
Es fa una crida als presents per si hi ha algun voluntari que domini la informàtica
o es vegi capacitat per fer-lo.
Es presenta com a voluntàries:
- BERNADETTE HORTAL
- MARTA GARCIA (via mail)



S’informa el procediment per si algun pare/mare té alguna queixa o sol·licitud
(tal com va informar direcció a la reunió d’inici de curs). Primer s’ha de parlar
amb el tutor/a i posteriorment si veieu que no fa cas teniu que parlar amb
direcció.



Es fa una crida als pares/mares per tal que sorgeixin nous membres per la junta
de l’AMPA. (Biblioteca, extraescolars, bloc, etc...).
Es presenta voluntària:
RUTH COLLADO (via mail)

8. Torn obert de paraules i suggeriments. Precs i preguntes.
En el torn obert de paraules i suggeriments la Srta. BERNADETTE HORTAL s’ha prestat a tirar
endavant un projecte per la biblioteca i treballar-lo. Manifesta la importància de la
implicació per part de l’institut, AMPA i les famílies.
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Es presenten com a voluntàries per tirar endavant el projecte de la biblioteca:
-

YULIA SOIKA
MARTA ESTRANY

Altre mare comenta els diversos robatoris que s’han produït entre els alumnes i si l’AMPA
tenia coneixement. Els robatoris es tractarien d’esmorzars, un parell de mòbils tot i que
posteriorment sembla que va aparèixer un d’ells i lo més greu un aparell de insulina d’un
nen.
L’AMPA manifesta que no ha rebut cap comunicació per part de l’institut informant
d’aquest fets i que ho parlarà en la pròxima reunió amb direcció.
Sense més preguntes es tanca la reunió a les 21:15 hores.
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