
 

A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2019/2021 

Acta núm.: 3 
Caràcter: Ordinària 
Data: 03 de novembre de 2021 
Hora inici: 19:15 hores 
Hora final: 20: hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet / presencial gimnàs escola 

ASSISTENTS: 

Presidenta: Ainhoa Gallardo  

Tresorer: Jordi Graell 

Secretària: Marga López  

Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal de Menjador: Elisabet Verdaguer 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
Vocals d’Extraescolars: Elisa Herrero 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

Vicepresident: Òscar Rivas 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales  
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Laia Santanach 

ALTRES ASSISTENTS: 

Membres de les famílies: Un total de 35 socis i sòcies. 
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació acta anterior 
2. Tancament balanç curs 2020/21 i pressupost curs 2021/22 i dotació a 

l’escola. 
3. Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA (2021-2023)  
4. Precs i preguntes  

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. La presidenta obre la sessió i llegeix els acords de l’acta de l’anterior 
assemblea feta amb data 21 d’abril del 2021. Així queda aprovada 
l’acta per unanimitat. 

2. Revisió de tancament i pressupostos. 
 
El tresorer presenta el tancament i pressupostos. Informa que es 
passaran dues quotes extraordinàries de la segona quota d’AMPA del 
curs anterior. Tanquem en positiu amb fons propis de 33.000 €.  
 
Es fa notar que en el procés de tancament es va detectar que per un 
error no es va fer el gir a les famílies de la segona quota de l’AMPA del 
passat exercici. Pròximament es cobrarà a les famílies prèvia 
informació pels mitjans de comunicació de l’AMPA de l’import i el 
fraccionament d’aquest pagament.  
 
El tancament es somet a votació i queda aprovat per 
unanimitat.  
 
El tresorer presenta els pressupostos. S'explica la partida de 
pedagògica en particular que planteja invertir 1000  € en una estructura 
per recolzar l'escenari de la Ballaruga, ja que la reixa a on normalment 
es recolzava es va eliminar amb la reforma del pati. 
 
Tornem a comptar amb la speaker, per tant torna a estar en els 
pressupostos. Aquest any per les circumstàncies COVID estarà el 
primer i l'últim trimestre amb 4t, 5è i 6è i el segon trimestre amb 1r, 
2n i 3r. 
 
El pressupost també inclou una previsió d’aportació a l’escola de fins a 
4000 €. Aquesta partida no te assignació a un tema concret de 
moment. Queda subjecta a l’avaluació per part de la Junta de les 
propostes presentades per l’escola. 
 
Una família demana aportar-los a solucionar el problema de calor i la 
ventilació. La presidenta explica que l’escola ho està lluitant amb el 
Consorci i d’aconseguir-se, no costaria calés a les famílies. Al Consell 
Escolar s’ha parlat que el Consorci ha dit que potser instal·len uns 
vidres reflectants de la calor. 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Es debat i les famílies manifesten que veurien millor la instal·lació de 
ventiladors de sostre. Per fer-la possible, s’hauria de demanar permís 
al Consorci i que l’escola hi estigués d’acord. 
 
 
Es comenta també que tradicionalment s’ha estimat que uns 20.000 € 
en fons propis són necessaris per enfrontar els pagaments amb certa 
comoditat i no dependre de rebuts retornats o altres problemes. Per 
tant estem dintre els límits amb un bon marge. 
 
Els pressupostos es someten a votació i s’aproven per 
unanimitat.  
 

3. Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA (2019-2021)  
 
Donat que només s’ha presentat una candidatura per vocalia, bé sigui 
en solitari o conjunta, s’aproven totes elles per votació a ma 
alçada amb resultat d’unanimitat, quedant la configuració de la 
nova Junta de la següent manera:  
 
Presidenta: Olga Torras  
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili  
Tresorer: Lázaro Quinatana 
Secretàri: David García Gómez  
 
Vocal de Festes: Esther Díaz  
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocals d’Inclusiva: Núria Viu i Marta Romero 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocals de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal i Elisa Herrero 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez  
Vocals de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent  
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva  
 

4. Precs i preguntes  

• La vocal de Casals i Colònies entrant explica que després 
d’aquests dos anys amb el proveïdor Diverjoc, es pot concloure 
que l’experiència no ha sigut positiva i per tant presenta a 
l’Assemblea una proposta de canvi de proveïdor a CET10 que de 
quedar aprovada seria ja el nou proveïdor de cara al Casal de 
Nadal.   
 
Es somet a votació i s’aprova per 32 vots a favor i 1 en 
contra.  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• Les vocals de la Comissió Inclusiva expliquen que volen ampliar 

la funció de la comissió, redefinint-la com a Comissió d'Igualtat, 
de manera que aquesta sigui una comissió transversal al servei 
de tota l'AMPA. D'aquesta manera, no només es tractarien els 
drets d'aquells alumnes amb algun tipus de diversitat 
relacionada amb l'aprenentatge, sinó també els d'alumnes amb 
trastorns alimentaris, temes d'igualtat de gènere, etc. També 
manifesten la seva intenció d'establir un pla de comunicació per 
transmetre aquest canvi a les famílies. 
 
Es debat breument especialment el nom proposat, i per això és 
posposa la decisió del canvi de nom a pròximes reunions de 
junta a on es pugui debatre. 
  

ACORDS: 
1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels 

assistents. 

2. S’aprova per unanimitat el tancament de l’exercici 2020-2021 i els 
pressupostos del 2021-2022.  

3. Queda renovada la Junta. 

4. S’aprova la nominació de CET10 com a proveïdor de casals i 
colònies per un any més amb 32 vots a favor i 1 en contra. 

 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, 
n’estenc aquesta acta. 

La Presidenta     La Secretària 
                                                                    

Ainhoa Gallardo     Marga López 
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