ACTA

REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2021/2023
Acta núm.: 2
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de desembre de 2021
Hora inici: 20:00 hores
Hora final: 21:55 hores
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet
ASSISTENTS:
Presidenta: Olga Torras
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili
Tresorer: Lázaro Quintana
Secretari: David García
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de Festes: Esther Díaz
Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer
de Menjador: Elisabet Verdaguer
d’Inclusiva: Núria Viu
de Pedagògica: Clara Martínez
de Casals i Colònies: Elitza Ananieva
de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

ALTRES ASSISTENTS:
Membres de les famílies: Ainhoa Gallardo, Carme Gil, Jordi Graell, Laura
Ruiz, Marta Romero
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Modificació de la denominación d’AMPA (Associació de Mares i Pares) a
AFA (Associació de Famílies) Pere IV
3. Rectificació sobre quota pendent del curs passat i càrrecs d’aquest
curs
4. Seguiment de la loteria de l’AMPA de la Grossa de cap d’any
5. Casal d’hivern
6. Targeta bancària
7. Revisió dels armaris de l’AMPA
8. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb
data 24 de novembre del 2021.
2. Modificació de la denominació d’AMPA (Associació de Mares i
Pares) a AFA (Associació de Famílies) Pere IV
El secretari explica el procés a seguir per modificar la denominació de
l’associació d’AMPA Pere IV a AFA Pere IV, després de les consultes
fetes per l’anterior junta a l’AFFAC. El procediment a seguir és el
següent:
-

En primer lloc s’hauria de convocar una Assemblea general de
famílies sòcies per modificar els estatuts i posar la nova
denominació.

-

Una vegada aprovada la modificació dels estatuts, s’ha
d’inscriure aquesta modificació al Registre d’Entitats Jurídiques
de Catalunya omplint la sol·licitud d’inscripció de la modificació
dels estatuts de l’associació adjuntant el certificat de
l’assemblea general pel qual s’acorda la modificació dels
estatuts estès pel secretari amb el vistiplau de la presidenta i un
exemplar original dels estatuts que contingui les modificacions
que s’han fet amb la diligència que certifiqui que són els
estatuts aprovats en l’assemblea general i la data de
modificació.

-

Un cop rebuda la resposta del Registre, s’ha de notificar el canvi
de nom a l’Agència tributària i enviar la resolució conforme han
acceptat el canvi de denominació a l’AFFAC i fer el canvi de
denominació a l’entitat bancària.
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-

Finalment, un cop ja estigués oficialment modificat, s’haurien de
canviar tots els documents on aparegui el logo i la denominació
d’AMPA per posar la nova denominació i logo (alta de persona
sòcia, protecció de dades, actes, etc.), modificar totes les
adreces de mail, l’adreça de la web de l’AMPA i tot allò que faci
referencia a les sigles AMPA.

El secretari comenta que aprofitant que es fa l’assemblea general, es
podrien modificar altres articles per actualitzar la legislació a la que es
fa referència als estatuts i per fer-los més inclusius fent referència al
gènere masculí i femení.
La proposta queda aprovada per unanimitat i es decideix convocar una
assemblea general extraordinària per al proper mes de febrer.
A la reunió de Junta del mes de gener el secretari exposarà la
proposta d’articles per ser portada a l’Assemblea general, per ser
aprovada en primer lloc per la Junta directiva.
3. Rectificació sobre quota pendent del curs passat i càrrecs
d’aquest curs
El tresorer comenta que després d’haver fet el cobrament de la quota
pendent del curs passat que es va exposar a l’assemblea general del
passat mes de novembre es va veure que l’acta del 19 d’octubre estava
malament perquè l’import que no es va cobrar a les famílies va ser la
segona quota de l’AMPA de 20 € en comptes de 47,5 € i que per tant, no
s’haurien d’haver cobrat 22,5 € al novembre de quota endarrerida, si no
20 €.
El tresorer explica que al desembre o gener es passarà el rebut de la
primera quota de l’AMPA per un import de 45 € en comptes de 47,5 €
per compensar els 2 € de més que s’han cobrat a les famílies. Respecte
a les famílies que han començat aquest curs comenta que s’està acabant
de decidir si es faria el cobrament de 45 € o si es faria una segona
remesa per cobrar els 2,5 € que faltarien.
A continuació, al febrer o març es procediria a fer el cobrament a totes
les famílies associades de la segona quota de 20 € ja que el curs passat
no es va fer l’avançament que s’acostuma a fer a les famílies que fan
extraescolars a causa de la pandèmia.
En aquest punt l’anterior presidenta de l’AMPA comenta que si es pot,
s’intenti evitar fer coincidir el cobrament d’aquesta segona quota amb la
segona quota del material de l’escola que es fa al mes de febrer.
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La vocal d’inclusiva pregunta què passarà amb les famílies que van
deixar l’escola el curs passat i que se’ls hi ha cobrat 2,5 € de més. El
tresorer comenta que s’està veient com fer la devolució d’aquest import.

4. Seguiment de la loteria de l’AMPA de la Grossa de Cap d’any
El vocal de Barri i Camins escolars exposa que fins avui s’han venut 637
butlletes de les 900 que es van reservar i que divendres 17 s’hauria de
comunicar quants talonaris s’alliberen dels 900 que es van reservar i
també pregunta si com a AMPA ens quedem butlletes.
S’acorda fer una comunicació per exposar que es poden reservar
butlletes de la Grossa fins el divendres 17 i que en cas que alguna
família en vulgui, podria passar a recollir-la per recepció.
Respecte a les butlletes que es pot quedar l’AMPA com a associació, el
vocal de Barri i Camins escolar comenta que es podrien quedar uns 25 o
30 € amb part del benefici que l’AMPA rep amb la venda de les butlletes.
L’anterior presidenta de l’AMPA considera a títol personal que 30 € és un
import excessiu.
Finalment es decideix que l’AMPA com a associació es quedarà amb una
butlleta de 10 € i el que faci falta per arrodonir l’import a retornar (seran
entre 2,5 i 7,5 € més).
El tresorer comenta que ell no ha rebut encara les butlletes i la
presidenta comenta que s’estan repartint aquells dies les darreres
participacions que quedaven per repartir, però que en cas de dubte, se li
pot preguntar a l’Ester Portillo.

5. Casal d’hivern
La vocal de Casals i colònies exposa que malauradament, malgrat es va
ampliar el termini d’inscripcions uns dies, no s’han arribat al mínim de
25 inscripcions (hi ha hagut 13) i per tant el Casal d’hivern no es podrà
portar a terme. Comenta CET10 ofereix com a alternativa fer el Casal
d’hivern al seu centre del carrer Bac de Roda amb el mateix preu que
s’ha ofert a l’escola.
Es decideix fer una comunicació exposant que el Casal d’hivern no es
durà a terme per falta d’inscripcions i la possibilitat de fer el casal al
centre de CET10 al carrer Bac de Roda pel mateix preu.
L’anterior presidenta de l’AMPA comenta que altres anys s’oferia el Casal
d’hivern per dies en comptes de setmanes senceres i la vocal de Casals i
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colònies diu que aquesta opció no es va arribar a oferir però que es
tindrà en compte per proposar de cara a l’any que ve.
6. Targeta bancària
La vocal de Festes comenta que l’Ester Portillo s’ha quedat sense diners
en efectiu per poder pagar la neteja dels vestuari dels Reis d’Orient i
torna a recordar que abans la Comissió de Festes tenia un targeta
bancària de l’AMPA.
El tresorer pregunta a quin nom estava aquesta targeta i la vocal de
Festes diu que estava al seu nom. El tresorer considera que aquesta
targeta bancària hauria d’estar a nom d’un dels membres de la Comissió
de gestió i no a nom d’un o una vocal perquè amb això no es compliria el
control de la doble signatura.
Es genera un ampli debat i entre les diferents propostes hi ha la de fer
una targeta prepagament o moneder, o una targeta a nom de la
presidenta o el tresorer i que per fer compres demani el codi enviat al
seu mòbil personal per tal de no tenir el control, targeta cyber... Es
parlarà amb Caixa d’enginyers i es valorarà la millor opció.

7. Revisió dels armaris de l’AMPA
La vocal de Festes comenta que tal i com es va acordar a la darrera
reunió de Junta es va reunir amb l’Ester Portillo per fer una revisió dels
armaris de l’AMPA i comenta que hauria d’anar més gent per veure tot el
que hi ha perquè s’ha de fer una reorganització i neteja per poder decidir
que es fa amb els armaris i quins són necessaris canviar o llençar, ja que
hi ha molt material que ja es podria llençar.
S’acorda fer un doodle amb diverses dates per decidir el dia que s’aniria
a fer aquesta neteja i reorganització.
8. Precs i preguntes.
L’anterior presidenta de l’AMPA pregunta si ja s’ha fet el canvi de poders
del compte bancari i el tresorer li respon que no s’ha fet encara perquè
no sabien si aquesta gestió l’havia de fer la junta entrant o sortint. Un
cop aclarit que ha de ser la nova Junta qui gestioni el canvi de poders, el
tresorer diu que ho gestionaran amb màxima urgència i que aprofitarà
també per veure si és possible afegir al compte bancari al secretari, ja
que als estatus s’exposa que estaran al compte les persones que
ostentin el càrrec de president/a, tresorer/a i secretari/secretària.
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El vocal de Barri i Camins escolars comenta que des de la seva Comissió
i la Plataforma d’educació pública del Poblenou es considera insuficient
l’aportació econòmica que es fa a les escoles inclusives i que aquest
dèficit ho ha d’assumir les famílies i les diferents AMPA/AFA de les
escoles. Diu que referent a aquest tema s’està fent una carta al Síndic
de Greuges.
També comenta que respecte a les adscripcions dels instituts per al
proper curs de moment queda tancat per aquesta inscripció, i també
saber què passarà amb les adscripcions als instituts que es faran per al
curs escolar 2023 – 2024, ja que seran les inscripcions del curs amb
grup bolet que actualment estan cursant cinquè de primària.
La vocal de Festes comenta que hi ha hagut una reunió amb la
Coordinadora per parlar del Carnestoltes i que de moment la idea de la
Coordinadora es seguir endavant amb els preparatius. Des de la
Comissió de Festes no tenen clar que el Carnestoltes es pugui tirar
endavant amb la situació actual amb el coronavirus i no saben què fer.
Es fa un breu debat i finalment es decideix portar a votació si des de la
Comissió de Festes es comencen a fer uns breus preparatius pensant en
la temàtica però sense comprometre’s gaire fins que es vegi al gener si
els carnestoltes segueixen endavant o no o si es decideix comunicar que
l’AMPA Pere IV no participarà al Carnestoltes. Es decideix per 9 vots a
favor i una abstenció fer uns breus preparatius i pensar en la temàtica
sense comprometre’s gaire fins que es vegi la situació al gener.
Finalment el secretari demana decidir la data per portar a terme
l’Assemblea general extraordinària per fer la modificació dels Estatuts
programant-la per al proper 2 de febrer de 2022 a les 19 h.

Próxima Junta: 12 de gener del 2022 a les 19:30h
Próxima Assemble general extraordinària: 2 de febrer de 2022 a les 19h

ACORDS
1. S’aprova per unanimitat mitjançant via telemàtica l’acta de la reunió
de Junta anterior amb data 24 de novembre del 2021.
2. S’aprova per unanimitat portar a l’Assemblea general la modificació dels
Estatuts per fer el canvi de denominació d’AMPA a AFA, actualitzar la
legislació a la que es fa referencia i fer-los més inclusius.
3. S’acorda fer una comunicació per exposar que es poden reservar
butlletes de la Grossa fins el divendres 17 i que en cas que alguna família
en vulgui, podria passar a recollir-la per recepció i quedar-se com a AMPA
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amb una butlleta de 10 € i el que faci falta per arrodonir l’import a retornar
(seran entre 2,5 i 7,5 € més).
4. S’acorda fer un doodle amb diverses dates per decidir el dia que s’aniria
a fer la neteja i reorganització dels armaris de l’AMPA.
5. S’acorda per 9 vots a favor i una abstenció fer uns breus preparatius i
pensar en la temàtica dels Carnestoltes sense comprometre’s gaire fins que
es vegi la situació al gener.

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

La Presidenta

El Secretari

Olga Torres

David García
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