
                                                                                           

ASSEMBLEA GENERAL 
Data: 05 d’octubre de 2017 
Lloc de reunió: menjador de l’escola 
Hora d’inici: 21:30 h 
Assistents: M.Dolors Agustí, M.Àngels Crespo, M.José Merino, Marta Garcia, 
Montse Maestre, Mervi Karppinen, Judith Gibert, Mercè Pagès i  Sara Ponsatí i 20 
persones 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Seguint l'ordre del dia passem a aprovar l'acta de l'assemblea anterior,  per 
unanimitat. 
 
2.RENOVACIÓ DE LA JUNTA 
Seguidament la Dolors explica que, d’acord amb els estatuts de l'Associació, 
aquest any cal fer la renovació dels càrrecs de la Junta.  L’actual equip ha 
proposat a les famílies una nova candidatura que busca una renovació progressiva 
d’aquest òrgan amb la incorporació de nous membres que s’afegiran a d’altres que 
ja en formàven part. Aquesta proposta vol facilitar el traspàs de funcions, donar 
recolzament als nous membres i garantir la continuïtat de la feina i la línea de 
treball marcada per l’anterior Junta.  
A banda d’aquesta candidatura no se n’ha proposat cap altra. 
 
Els membres de l’assemblea acorden per unanimitat dels assistents,  
 
Primer.- L’aprovació de la nova Junta composada pels següents càrrecs:  
Presidenta: Judith Gibert Sotelo 
Secretària: Mª Dolors Agustí Bou 
Tresorera: Mª Àngels Crespo Turrado 
Vicepresidenta: Mª Josefa Merino Pareja 
Vocal: Sara Ponsatí Sánchez 
Vocal: Marta García Duran 
Vocal: Montserrat Maestre Asenciò 
Vocal: Mervi Katriina Karppinen 
Vocal Mercè Pagès Ortiz 
 
Totes aquestes persones presents en l’acte esmentat, accepten el càrrec per al 
qual han estat nomenades. 



 
Membre sortint de la Junta: Santi Deulofeu Carrasco, vocal. 
 
 
Segon:- Autoritzar a la presidenta Judith Gibert Sotelo i a la Tresorera Mª Àngels 
Crespo Turrado a operar en el compte corrent número 0081 0439 25 0001066413 
que l’AMPA del CEIP La Sínia té obert a l’entitat Banc de Sabadell amb signatura 
indistinta i plenes facultats per realizar tot tipus d’operacions bancàries. 
 
La Dolors, en nom de tot l’equip, agraeix als membres de l’assemblea la confiança 
dipositada i a en Santi Deulofeu la seva participació i suport a la Junta com a 
vocal. 
 
 
3. APROVACIÓ DELS COMPTES DEL CURS 2016/2017 
La tresorera passa a explicar la liquidació del pressupost del curs anterior per tal 
d'aprovar-la. 
El curs passat vàrem tenir un superàvit de 3000 €, per haver obtingut ingressos no 
previstos que van venir de la venda d’un rentavaixelles de segona mà, de la 
subvenció rebuda per l’entitat que gestionava la iniciativa de “Mengem Cultura” i 
per la venda de més llibres per Sant Jordi dels que es tenia previsió. 
De la inversió prevista 17.788,00 s’han executat 15.889,38 euros, dels quals 
9.788,90 es van destinar a pantalles digitals per l’escola, i 6.100,48 euros per 
projecte de pati. La resta pendent d’executar, 1.898,62 queden pendents dintre del 
projecte de pati. 
La liquidació del pressupost del curs 2016/2017 queda aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
Saldo a 31 d'agost: 7628€ 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CURS 2017/2018 
Per aquest any el pressupost ha augmentat, tant de despeses com d’ingressos, 
perquè augmenta acollida i extraescolars. 
48770€ tant de despeses com d'ingressos. Les despeses es destinen bàsicament 
a piscina, que es paga una part, monitoratge de les sortides que organitza l’escola, 
festa de carnaval, festa de final de curs, assegurança d’RC, comissions de treball i 
xerrades de l’escola de pares. 
 
Com a part  de les despeses corrents es contempla  invertir en els alumnes de 6è 
pel projecte de la Mecànica del canvi, els hi genera harmonia dins del grup, 
confiança en ells mateixos per poder fer el salt a l'institut. 
L'any passat es va fer una petita mostra i aquest any podríem fer una mica més 
pagant a mitges amb l'escola, ja que l'any passat va anar molt bé i hi ha una 
valoració molt positiva. 
 
S’aprova per unanimitat el pressupost de despeses i ingresos corrents  
 
Pel que fa a l' inversió prevista pel curs, partim d'un saldo de 7.628,74 euros, dels 



quals 1.898,00 es varen aprobar a l’assemblea passada per projecte de pati, però 
es plantegen noves necessitats  a l’escola i és per això que s’exposa  a votació el 
fet de modificar la partida inicialment destinada a projecte de pati per destinar-la a 
les noves necessitats. 
 
Sorgeix la inquietud d'una mare dient que si ja està aprovat per l'anterior 
assamblea doncs que no cal tornar-ne a parlar. 
La Dolors, que està a la comissió pati ,explica que l'any passat es va veure que no 
era viable fer-ho tot entre els pares amb materials reciclats ja que des de direcció 
demanaven unes seguretats que no es podien cobrir. 
A infantil ja hi havia coses de l'altre escola i venia amb un sorral i no s'hi van 
abocar tantes energies. 
La Montse Moles va demanar una mena de cuina per jugar al costat del sorral i al 
pati de primària si podria fer una taula/tunel que té el vist i plau de l'escola. 
Per a tot això podríem fer servir els 1898e però tenim pendent el tendal del pati 
d'infantil ja que l'ajuntament diu que no se'n fa responsable. 
Si nosaltres hem d'adelantar els diners no els tenim si no els redistribuïm. 
Primer mirarem que l'ajuntament o ensenyament pagui el tendal però hem de 
guardar diners per si hem d'acabar pagant-ho nosaltres. 
Una mare comenta que l'hem de col.locar  abans del març. 
Un pare comenta si no podria ser un arbrat, vincular-ho amb la plantada d'arbres 
de l'ajuntament ja que aquest últim està en el dilema que no pot invertir en l'edifici 
que no és de la seva propietat. (una morera borda seria una opció, caldria dir-li a 
l'ajuntament exactament els arbres que volem) 
La M.José explica que hi ha ajuntaments que paguen tendals i que el tema de 
l'arbrat costarà 4 anys en fer una bona ombra i necessitarà d’un manteniment . 
L'ajuntament només farà manteniment. L'interventor informa negativament 
qualsevol inversió en un edifici que no és propietat municipal.  
La Dolors explica que si l'ajuntament ha recepcionat l'edifici no podrem fer davant 
d’ensenyament però falta saber-ho, si hi ha un període de 2 anys de garantia 
potser encara podem reclamar al departament.  
L'ajuntament ja va contestar que no hi havia partida pressupustària i que si n'hi 
hagués caldria saber les condicions tècniques que ha de complir. 
El primer pas és escriure a ensenyament per saber com està l'edifici, i es proposa 
citar l'inspector per tal que faci un informe desfavorable sobre el risc que comporta 
la insolació per als nens i nenes d’infantil. 
La Glòria ha informat avui al consell escolar que hi ha un informe de la prevenció 
de riscos que diu que fa falta un toldo pel pati d'infantil. 
Quan sapiguem les característiques tècniques podrem demanar un pressupost. 
Es proposa fer un escrit a ensenyament per tal de conèixer els requisits tècnics 
que ha de complir. 
De la resta de l’import a invertir 5.730,12 euros, la tesorera recomana deixar sense 
disposar uns 4.000,00 euros degut a que no hi una correlació en el temps de les 
despeses i els ingresos amb els cobraments i pagaments.  L'ajuntament ens va 
pagar el 14 d'agost, per exemple, la subvenció. 
Finalment aprovem de deixar els 1898€ que abans estaven destinats al projecte 
de pati, més 1.730,00 eros de nova inversión de l’exercici  parats fins solucionar el 



tema del tendal, per si l'hem de pagar nosaltres. 
Al febrer podem fer una reunió extraordinària per saber com està aquest tema i 
acabar de prendre decisions. 
 
4. RENOVACIÓ COMISSIONS  
Passem al punt de les comissions per tal de reforçar si cal: 
Venda de xandalls es reforça amb l'Anna Vicens 
Repassem la resta de comissions. 
Des de la comissió de menjador pregunten si hi ha algun usuari que tingui opinions 
respecte al nou servei que a partir d’aquest curs ofereix l’empresa Escolarest 
enlloc de Càtering Vilanova. 
Han canviat el menú i la quantitat. Diuen que el menjar està fred. 
El dia 16 d'octubre hi ha una reunió amb el consell comarcal, l'escola de la Vila 
estan en contacte amb nosaltres també pel mateix tema. 
Les queixes en general és que els nens es queden amb gana i no els hi agrada el 
menjar. Els menús no són atractius i els nens no poden repetir d’allò que els hi 
hagi agradat, com sí que es feia l'any passat. 
Per reforçar la comissió de menjador entra l’Helena Martínez. 
La Judith Gibert  i la Cristina Illa entraran a la comissió d’Extraescolars. 
Jornada Continuada es queda la M.Dolors Agustí i s'incorpora la Judith Gibert i la 
Mervi Karppinen. Surt en Francesc Riera, la Marta Jurado i la Sara Ponsatí. 
La Dolors explica la visita de Fabian Mohedano, parlamentari del projecte de 
reforma horària que impulsa canviar els horaris per adeqüar la vida laboral i 
familiar. Sembla una proposta poc realista, parlen, per exemple de tancar els 
comerços a les 17h de la tarda. 
Des de la comissió de la continuada es proposa fer una caminada a finals de 
novembre per tal de continuar demostrant que volem la continuada. 
La comissió de festes caldria que entrés gent per renovar i que tothom sàpiga com 
funciona, i amb nens de diferents edats per tal d'arribar a tots. S’organitzen dues 
festes anuals: carnaval (les coques funcionen molt bé, s'haurà de posar la 
moqueta per protegir el terra de la sala polivalent) i final de curs. L’afa finança els 
consumibles del bar, les famílies de 5è s’encarreguen de la gestió i organització de 
la festa i en reben els beneficis nets. Les famílies poden portar a terme qualsevol 
iniciativa que considerin adeqüada per recaptar diners. La festa de St Jordi es 
distribueix entre venda de llibres per part de l’afa i venda de roses a càrrec de les 
famílies de 5è. 
Els de sisè s’encarreguen de fer el calendari, s'haurà de demanar via mares 
delegades que confirmin si les dades dels aniversaris són correctes ja que s'han 
detectat alguns errors. 
 
5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
No n’hi ha. 
 
6. PRECS I PREGUNTES 
A precs i preguntes una mare  demana canviar l'horari  d'entrada de l'escola per 
les 9:00. Des de la junta es diu que es va fer un sondeig a final del curs 2015/2016 
i que un 70% volía mantenir l’horari actual. 



S'obre el debat sobre si és viable oferir extraescolars de mitja hora al migdia. Cal 
tenir en compte que les extraescolars són més cares que l’acollida. 
Una mare explica que cal conciliar vida familiar i que s'hauria d'obrir a les 9h i fer 
acollida de 8h a 9h però des de la junta s'explica que aquest any no ha sortit 
l'acollida de 8h a 9h . 
 
A petició d’aquestes mares, es crea una nova comissió integrada per la Mònica 
Barrio, la Silvia Vera, la Patricia Santiago, la Meri Roquet i la Sara Ponsatí per 
tornar a organitzar un nou sondeig a les famílies. Des de la Junta es comenta que 
els escrits han d’estar consensuats amb l’escola i informar també a la Junta. 
 
Tema hort: l'escola ja ha sol.licitat a l'ajuntament que vinguin a preparar el terreny. 
S'explica que tenir gallines no és viable si no hi ha una persona que se les emporti 
en èpoques festives i en tingui cura habitualment. Una mare diu que, en cas que 
es vulgui tirar endavant, el seu pare es podría fer càrrec de les gallines. 
 
 
S'aixeca la sessió a les 23:00 
 


