ACTA
ASSEMBLEA GENERAL
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 2
Caràcter: Ordinària
Data: 21 d’abril de 2021
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:00 hores
Lloc: Telemàtica via Google Meet

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Tresorer: Jordi Graell
Secretària: Marga López
Vocal de Menjador: Silvia Domènech, Elisabet Verdaguer, Montse Duran
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals d’Extraescolars: Elisa Herrero
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas

ALTRES ASSISTENTS:
12 membres de les famílies adicionals als vocals de Junta.
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Tancament provisional curs 2019/2020 i aprovació pressupostos
2020/2021.
3. Renovació de càrrecs de la Junta
4. Ampasoft: implementació d’un nou software de gestió per l’AMPA
5. Reformes del pati.
6. Decidim Barcelona
7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. L’acta de l’anterior Assemblea amb data 4 de novembre del 2020
queda aprovada per unanimitat.
2. Tancament provisional curs 2019/2020 i aprovació pressupostos
2020/2021.
El tresorer exposa les xifres del balanç del curs anterior que es
tanca amb superàvit i uns fons propis suficients per fer front a
qualsevol imprevist.
Encara i així, degut a les particulars circumstàncies derivades de la
pandèmia els ingressos han sigut menors comparats amb exercicis
previs a març del 2020.
S’aproven els pressupostos per 22 vots a favor, 2 en contra i
2 abstencions.
3. Renovació de càrrecs de la Junta.
La Presidenta informa de que durant el darrer trimestre d’aquest
any 2021 hi haurà convocatòria d’eleccions.
S’informa també que en aquest procés electoral hauran de cobrirse les següentes vocalies que quedaran vacants:
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Presidència
Vicepresidència
Secretaria
Tresoreria
Vocal de Casals i Colònies
Vocal de Barri
Es demana a les famílies començar a donar veus a fi i efecte de
procurar cobrir aquests càrrecs a les eleccions i fer un traspàs dels
rols en condicions.
4. Ampasoft: implementació d’un nou software de gestió per l’AMPA
El Sergi Martí (Vocal de Lleure en Família) informa de la intenció de
la Junta d’implementar un nou software de gestió que substitueixi a
l’actual Gesampa: Ampasoft.
L’objectiu principal del canvi és evitar el descontent actual derivat
de la opacitat de la quota d’extraescolars. Aquesta manca de detall
ve donada per les limitacions de l’actual software. Ampasoft en
canvi, dona l’oportunitat a les famílies de conèixer el detall de
preus de les activitats a les que estan inscrits.
Ampasoft, implementat amb èxit a l’Institut Quatre Cantons des de
fa dos exercicis, ofereix a més a més la possibilitat d’implementar
més funcionalitats d’interés pel bon funcionament de l’AMPA, com
són: la inscripció online a les activitats extraescolars, pagament
d’acollides puntuals, tickets per festes ... via TPV, etc
Ampasoft funciona amb subscripció anual i els preus són els
següents:
900€ el primer any
600€ segon any i següents
(en ambdós casos cal afegir el IVA)
S’acorda procedir amb el procés de contractació per 20 vots
a favor, 0 en contra, 1 abstenció.
5. Reformes del pati.
Josep Maria Dempere (Vocal de Comunicació) com a membre de la
Comissió Escola-Famílies sobre la reforma dels patis d’infantil i
primària explica l’estat d’avançament del projecte.
L’escola ha presentat tres propostes de renovació dels patis i
finalment s’opta per l’oferta de l’empresa Milanta. Es decideix per
unanimitat.
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Des de l’escola han gastat part del pressupost inicial assignat per
millorar espais (4000€) en la remodelació de la tanca situada davant
de la paret de la Beckett i en inversions en equips informàtics. Per
això plantegen que l’Escola pot fer una aportació de 1.500 euros
mentre que des de l’AMPA diem que podem arribar als 8.000 euros
tal i com va quedar acordat a la darrera Assemblea amb data 4 de
novembre del 2020.
Millores al pati d’infantil:
La proposta inclou la reparació del sorral, posar una taula de jocs de
sorra i un trenet. També la millora amb travesses d’un dels arbres
situat en aquest espai.
Pati primària
Es proposa la instal·lació de travesses de fusta pels cinc arbres de la
zona de la façana de la Beckett i de travesses que anirien de costat a
costat de la façana de La Beckett. També quatre bancs fets amb
troncs.
També es vol fer instal·lació d’un aparcament per a patinets
(capacitat per 18) i convertir una de les porteries en un petit escenari
amb una tarima. (pendent)
Queda pendent per una segona fase pintar la paret del mural “Aigüa
és Vida” per un il·lustrador amb l’ajuda dels alumnes i fer un camí de
sargantanes (rocòdrom sense alçada).
Les obres es realitzaran al mes de Juliol.
Les famílies plantegen diverses preguntes que son contestades pel
Josep Maria.
6. Decidim Barcelona
La proposta de pacificació del nostre entorn escolar ha passat a la
fase de concreció. Ha estat un dels 20 projectes seleccionats del
districte de Sant Martí.
S’ha creat una comissió amb membres de les comunitats educatives
tant del PereIV com del Quatre Cantons que està treballant en la
proposta inicial. De moment en formen part la nostra Cap d’Estudis,
el Director de l’Institut Quatre Cantons, un membre de l’AFA Quatre
Cantons i diversos membres de les famílies.
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Durant les properes setmanes hi haurà reunió amb tècnics municipals
per tancar definitivament la proposta.
Una vegada definits els projectes, es podrà votar online al
decidim.barcelona i de manera presencial a la seu del districte on s’hi
instal·laran plafons informatius de tots els projectes.
La votació serà del 10 al 20 de juny.
Paral·lelament continuem amb el tall del carrer Bilbao cada dos
divendres.
Del debat posterior a l’exposició sorgeix la petició d’incloure en la
proposta el canvi d’ubicació de la parada de l’autobús a fora de la
vorera de Bilbao entre els carrers PereIV i Camí Antic de València i el
tall a la circulació de Camí Antic de València entre els carrers Lope de
Vega i Bilbao.
ACORDS
1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels
assistents.
2. S’acorden els pressupostos per 22 vots a favor, 2 en contra i 2
abstencions.
3. S’acorda procedir amb el procés de contractació del software de gestió
Ampasoft
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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