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A C T A 

Acta de l'Assemblea General Ordinària de l'AMPA COMTES DE TORREGROSSA, 

celebrada a la biblioteca de l'escola Comtes de Torregrossa d'Alcarràs, el dia 24 

d'octubre del 2016, a les 21.30 h. 

Assistència: PRESIDENT: Sr. Josep Miquel Jové i demés membres de la junta 

de l'associació i aproximadament unes 21 persones assistents  l'assemblea. 

 

Obre la sessió el president Sr. Josep Miquel Jové, agraint a tots els assistents la 

seva presència. 

 

ORDRE DEL DIA I DESENVOLUPAMENT 

Lectura i aprovació de l'Assemblea General ordinària de l'Associació de pares 
i mares de l'Escola Comtes de Torregrossa el passat 3 de novembre del 2015 a 
Alcarràs. 
La Sra. Eva Dolcet, secretària en funcions, fa la lectura pública de l'acta de 
l'assemblea de l'any anterior. 
L'acta és aprovada per tots els assistents sense cap vot en contra i cap abstenció i 
es demana a dos pares/mares que signin l'acta. Es presenten els voluntaris Núria 
Muñoz i Robles i Jon Carles Catalan i Gatius. 
 
 
Lectura i aprovació de l'Assemblea General extraordinària de l'Associació de 
pares i mares de l'Escola Comtes de Torregrossa el passat 17 de novembre 
del 2015 a Alcarràs. 
La Sra. Eva Dolcet, fa la lectura pública de l'acta de l'assemblea extraordinària de 
l'any anterior. 
L'acta és aprovada per tots els assistents sense cap vot en contra i cap abstenció i 
es demana a dos pares/mares que signin l'acta. Es presenten els voluntaris Elisabet 
Ibars i Sala i Marga Gòdia i Serra. 
 
Presentació i aprovació del Balanç General i estat de comptes del període 1 de 
setembre del 2015 a 31 d'agost del 2016. 
La Sra. Susanna López, tresorera en funcions, fa una lectura de tot el Balanç de 
Gestió d'aquest darrer curs, procedint a fer un detall en tots els ingressos i 
despeses ocasionades per cada activitat i programa.  
Una mare pregunta en què s'inverteixen les despeses Ajuts famílies i Material i 
equipament. 
La Susanna passa a explicar-li en detall què engloba aquesta partida. 
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Una mare demana que si pel proper any es pot especificar una mica més cada 
partida, tant d'ingressos com de despeses. S'anota la proposta. 
Un pare demana què correspon en el punt de Protocol. 
 
La Susanna torna a puntejar tot el balanç, anomenant què entra en cada partida.  
Una mare demana a qui es dóna les samarretes de 6è en la Festa de fi de curs. Se li 
contesta que als alumnes socis de 6è. 
Un pare pregunta quants socis de l'AMPA tenim actualment i el Miquel respon. 
Una mare demana que se li clarifiqui perquè hi ha dos punts pertanyents al tema de 
rebuts: Recuperació de rebuts i Rebuts retornats. La Susanna i la Laura, 
administrativa de l'Ampa, aclareixen el dubte. 
Un pare pregunta què inclou la partida de venda USB i se li explica i argumenta que 
s'han perdut molts diners amb els USB. La Susanna i el Miquel expliquen que és pel 
fet de no poder continuar gravant els actes. 
Una mare pregunta que inclou les despeses de les Olimpíades i la Susanna i la 
Laura passen a detallar-ho. I es demana quants alumnes participen a les 
Olimpíades. 
Una mare qüestiona que hi entra també el datàfon en la partida de Sistemes 
Informàtics i Telefonia i la Laura explica que sol el tenia l'associació quan hi ha la 
venda de llibres i que durant 6 mesos ens el deixen gratuïtament. 
 
Sense més aportacions per part dels assistents, es dóna per aprovat el balanç del 
curs 2015-2016. 
 
Presentació i aprovació del Pressupost del curs 2016-2017. 
La Susanna passa a fer la lectura del pressupost per al curs actual. El Miquel 
explica que hem de tenir molt present que aquest, és una estimació i que pot ser 
susceptible de canvis. 
Un pare demana que perquè hi ha tanta diferència entre els ingressos i les 
despeses de la partida Activitats Extraescolars i Parcs. 
La Laura explica el motiu, essent que ha baixat molt el nombre d'inscrits a les 
activitats extraescolars. 
Una mare pregunta el motiu que ha disminuir tant els alumnes inscrits a 
Multiesports, i l'explicació a la qual s'arriba podria ser pel fet que tal com els 
alumnes es fan més grans busquen activitats esportives més específiques. 
La mateixa mare proposa que es podria iniciar l'esport d'atletisme, donat que 
l'escola Comtes de Torregrossa, juntament amb l'Institut i l'escola del Saladar 
organitzen les Olimpíades escolars. Comenta que és un esport econòmic i que es 
podria incentivar. S'anota la proposta. 
Una mare pregunta si l'Ampa té alguna proposta d'inversió envers l'escola. Es 
comenta que s'estan estimant les propostes de Direcció. 
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Sense més aportacions per part dels assistents, es dóna per aprovat el pressupost 
del curs 2016-2017. 
 
Activitats extraescolars 2016-2017. 
El Sr. Juanjo explica als assistents les activitats proposades i les que s'estan 
realitzant  pel curs 2016-2017 i passa  detallar el nombre d'alumnes apuntats. 
També es comenta totes aquelles activitats que no s'han pogut iniciar per falta 
d'alumnes. 
Una mare pregunta a partir de quins cursos s'inicia Math in Hand, i la Laura i una 
altra mare ho expliquen. 
 

Es dóna pas a i algun assistent té algun dubte o pregunta. No hi ha cap més 
pregunta dels assistents. 
 
Renovació i votació dels nous “mares i pares” membres de la Junta de 
l'AMPA. 
Per aquest curs hi ha la sortida dels següents membres de la Junta: Jonatan 
Archembeau, Roser Font, Dolors Poca, Dolors Leiva i Mireia Garra, els quals els hi 
agraïm el seu pas per la Junta. 
Es demana la presentació de voluntaris/es i es presenten les següents mares: 
Marga Gòdia, Eva Herrera i M ª Tresa Ribes i són aprovats per unanimitat.  
Es ratifica alhora els membres de la Junta actual per part dels assistents, sense cap 
vot en contra. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
Una mare comenta si cal invertir tants diners en l’equip de música i es comenta una 
proposta que més endavant en la reunió volia plantejar la Junta als assistents. Es 
tracta de fer una Comissió de festa fi de curs on inclogui membres de la Junta, 
membres de Direcció del centre i mares delegades de 6è. 
A la majoria de membres socis assistents els sembla bona idea.  
També es pregunta qui són els membres coordinadors de les extraescolars i altres 
comissions que es vulguin formar i es comenta que un cop s’hagi constituït la nova 
Junta, es decidiran els càrrecs i responsabilitats dels membres de la Junta. 
 
La Dolors passa a comentar la reunió mantinguda amb l’empresa de menjador i 
algunes de les millores posades a terme. 
Una mare comenta que als nens/es de 2n n se’ls hi deixa beure aigua quan entren 
del pati, abans de dinar, i demana que aquesta norma es pugui canviar, ja que 
venen suats de jugar i acalorats els dies de bon temps. S’anota per comentar-ho a 
l’empresa. 
Un pare proposa que l’empresa de menjador vetlli més i formi als monitors/es de 
menjador, ja que ell ha vist conductes i maneres de dirigir-se als alumnes no gens 
agradables. La Dolors comenta que ja s’han fet dos cursos de formació, un per 
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parlar de les al·lèrgies i l’altre que tracta de comunicació assertiva. També comenta 
que gràcies a l’auditoria tenim més força davant l’empresa a l’hora de poder fer 
demandes. 
 
Una mare demana que si vol fer una tutoria amb una monitora de menjador quins 
són els passos que ha de fer, se li contesta que s’ha de posar en contacte amb la 
coordinadora de menjador, la Laura Sànchez, i ella ja li comentarà en quin horari 
pot fer-se. La mateixa mare comenta que hi ha càstigs generals i una altra diu que 
les seus fills no es volen quedar al menjador. 
 
Una mare demana si pot saber quina fruita es menjarà per postre cada dia i la 
Dolors li contesta que es un tema ja parlat amb l'empresa i que ens van contestar 
que no ho podrien solucionar ja que com que compren a l'engròs, depèn de la 
maduressa de la fruita i si tenen prou quantitat per donar o no. 
 
Una altra mare comenta si es poden fer deures en horari de migdia, i se li contesta 
que si, tenen habilitat l'espai de taules que hi ha darrera de l'ascensor de l'escola. 
 
El Miquel demana la opinió dels socis quan fa referència a la nova utilització del 
cablejat, taula de mescles i microfonia que es va comprar quan es feien les 
filmacions dels actes des de l'Ampa. Un pare exposa que per exemple en el teatre si 
que es fa la gravació de les obres, en nom de les dues Ampes, i que enlloc de 
vendre aquests productes es podrien utilitzar per això. 
 
Una mare es qüestiona si tots els alumnes de sisè tenen l'autorització de drets 
d'imatge, si es podria gravar des de l'Ampa. Acabem acordant que és un tema 
delicat i que en tot cas caldria demanar-ho a la direcció del centre. 
 
El Miquel demana més propostes dels pares i mares quan pregunta en què creuen 
que podriem ajudar directament a les famílies, ja que una proposta per part de la 
Junta és la rebaixa en un, dos o tres € de totes les sortides dels alumnes socis. 
 
Les famílies apunten que totes les activitats extraescolars són cares i que es 
podrien rebaixar aquestes activitats. 
La Laura comenta que no han de tenir en compte el que es pagava per les activitats 
fa deu anys, ja que ara cal pagar també els contractes dels monitos, riscos laborals, 
etc i que això fa pujar el preu. 
 
Una mare comenta que tenim 10.000 € de benefici i demana perquè necessita 
l'associació tants diners. Es continua parlant del rebaixar les activitats extraescolars. 
El Miquel comenta que s'està treballant en un Reglament de Règim Intern i que 
possiblement es faci una assemblea extraordinària per exposar-los i aprovar-los. 
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També exposa la proposta de la Junta que existeixi uns coordinadors d'activitats 
extraescolars que no hagin de ser de la Junta, sinò amb la col·laboració de pares 
voluntaris que portin el seu fill/a a l'activitat i puguin fer una mínima coordinació de 
l'activitat.  
Continua exposant la proposta de celebrar el Dia del Soci, organitzant un dinar 
popular pel soci i dinamitzant alhora alguna activitat per als nens/es. 
La proposta es veu qüestionada pels socis de l'assemblea i mostren la seva falta 
d'interès, es comenta que tot això comporta despeses i que es poden invertir en 
altres activitats. 
 
Una mare exposa que els socis amb qui ella parla desconeixen perquè serveix 
l'Ampa i què ofereix, i que ho ha d'explicar ella perquè treballa en la mateixa escola. 
La Eva apunta la idea que es podria anar a les reunions d'inici de curs de cada curs 
per donar a conèixer què és l'Ampa i perquè és necessari ser soci/a. 
La Laura comenta que des del 2007 el nombre de socis ha anat en augment. Una 
mare diu pagar l'Ampa ho veu com una col·laboració i un altre pare proposa la idea 
de vendre més l'associació parlant de temes d'interès directe per les famílies com 
seria l'assegurança que contracta, sobretot en els cursos d'Educació Infantil, que no 
tenen el benefici que s'aconsegueix en la venda de llibres.  
 
Una mare exposa el que fan a l'Institut el dia de Portes Obertes, on es posa una 
paradeta de l'Ampa amb informació d'interès i els membres de la Junta estan allí per 
contestar preguntes a les famílies i explicar tots els avantatges que comporta ser 
membre de l'entitat.  
Una altra mare comenta que hi troba a faltar la figura del Director de l'escola en 
l'Assemblea, per tal de donar una visió de cohesió entre escola i Ampa. 
Tambés es proposa que es pot anar penjant en la pàgina web de l'entitat les 
millores que es van fent en horari de menjador.  
 

El president aixeca la sessió a les 23.35h hores de la qual, com a secretaria estenc 

aquesta acta. 

 

Secretaria              Vist i Plau 

 

 

Nom de la persona                                 Josep Miquel Jové        

                                                          President en funcions de l’AMPA 
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