
 
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE 
L’ESCOLA FERRAN I CLUA 
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Identificació de la sessió 
 
Dia:    18 de desembre 2014  
Hora:     de 20.30h. a  21.30 h. 
Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 
 
 
Assistents a la reunió 
 
(S’adjunta document amb els assistents) 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1. Tancament econòmic del curs 2013-2014 
2. Pressupost del curs 2014-2015 
3. Ratificació i votació nous càrrecs Junta Directiva 
4. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Tancament econòmic del curs 2013-2014 
 
S’explica el pressupost d’ingressos i despeses, tant pel que fa al tancament 
econòmic del curs anterior com al pressupost previst per al curs que estem. 
 
2. Pressupost del curs 2014-2015 

 
S’ha explicat conjuntament amb el tancament econòmic. Es presenta l’informe de 
gestió del curs 2013-2014 

 
Es pregunta per què no hi coincidència de números entre els ingressos i les despeses, 
amb la diferència del balanç presentat, i la resposta és que no coincideixen perquè hi 
ha ingressos que no venen el mateix any, sinó el següent.  



 
Es fa la proposta que les festes les hauríem de subvencionar nosaltres, no l’AMPA, per 
exemple, la de sisè o la de final de curs. Es considera que els pares que tinguin nens a 
sisè han de buscar recursos per finançar-la, però que els diners no han de sortir de les 
aportacions de tots els pares de l’AMPA. Hi ha opinions sobre el fet que la festa de sisè 
s’organitza de forma molt ambiciosa, i és exagerat el cost que té i els recursos humans 
i de temps que es gasten. En tot cas, els cursos de sisè que vulguin organitzar una 
“festassa” es considera que s’ho han de treballar, i que l’AMPA no té per què assumir-
ho. 
 
El tresorer diu que la festa de comiat de sisè es podria autofinançar, però la festa de fi 
de curs és difícil que s’autofinancïi. Si el pressupost de la festa de fi de curs es redueix, 
s’ha d’anar reduint despeses en inflables, etc...  
 
Es fa la proposta d’aportar una mica més de pressupost a la festa de fi de curs, i no 
aportar a sisè. Es veu desproporcionat que es dediquin molts recursos a la de sisè que 
són 50 nens. 
 
Es fa una votació de com es modifica el pressupost, en el sentit de si es queda tal com 
està o si es redueix en 500€ la partida per a la festa de sisè 
 

A. Es queda tot igual     3 vots 
B. Reduïm a mil euros per a sisè   9 vots 
C. Abstencions      2 

 
Per tant, es modifica la proposta de pressupost i es disminueix en 500€ la partida de 
l’aportació a la Festa de sisè.  
 
Es demana informació sobre el que són “Projectes escola”, i s’informa que és canviar 
bombetes, biblioteca, etc... 
 
També es pregunta si per a aquest curs hi ha alguna cosa prevista, grossa. Es proposa 
millorar el terra del porxo per recollir l’aigua que ara s’hi acumula. Es va dir que d’això 
se n’ocuparia la Susana Herrada, des de l’EMB. El pati de l’escola sempre ha estat mal 
drenat, i ara s’ha afegit que s’acumula allí l’aigua que s’escola per sostre del porxo.  
 
Potser s’agafarà un informàtic per revisar cada mes tots els ordinadors i projectors de 
l’escola, ja que fins ara ho feia el Xavi, i ara es jubila. 
 
S’aprova per unanimitat el tancament econòmic de l’any 2013-2014 
 
S’aprova per unanimitat el pressupost de l’any vinent amb reducció de 500€, respecte 
al que es presentava inicialment, a la partida de la festa de sisè  
 
 

3. Ratificació i votació nous càrrecs Junta Directiva 
 
Atès que la Gemma Gassó va anunciar la seva renúncia al càrrec de presidenta, en la 
reunió de la Junta Directiva del mes d’abril passat, renúncia que es feia efectiva a 
partir del curs 2014-2015, la Tania Martínez ha estat en el càrrec de Presidenta en 
funcions fins a aquesta Assemblea, en la qual cal votar si s’està d’acord a que ella 
ostenti el càrrec de presidenta. 



 
Atès que la Tània es proposa de Presidenta, es proposa com a Vicepresidenta la 
Mònica Sirera. 
 
Cal votar aquestes dues propostes 
 
Proposta de Tània Martínez com a Presidenta 
 
Vots a favor:  14 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  1 
 
Proposta de la Mònica Sirera com a Vicepresidenta: 
 
Vots a favor:  15 
Vots en contra: 0 
Abtencions:  0 
 
Per tant, es ratifiquen com a Presidenta la Tània Martínez i com a Vicepresidenta la 
Mònica Sirera 
 
 

4. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha hagut 

 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les  21.30 h 
 
La secretària,   
 
 
 
        Vistiplau, la presidenta 
Rosa M. Asencio       Tania Martínez 
 
Valldoreix, 18 de desembre de 2014 


