ASSEMBLEA GENERAL AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

13 DE FEBRER DE 2019
20,30 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, LAURA FERRÍS, MªJOSÉ
NAVARRO, BRU BALDOVÍ, MAITE ORTIZ, NICO MARTÍ, MARCOS
SANCHIS, ÁLVARO FELICI, JOSEP LLOPIS, SUSANA FERRÍS,
TONI RUBIO, UBERTO PERIS, VICENT NICLÒS, LAURA
LLORENS I TOMÀS PLA
12 DE FEBRER DE 2020

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

-

LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ANY 2018

-

PRESSUPOSTOS PER L’ANY 2019

-

ALTRES

Acords i conclusions
1.

Es procedeix a fer la lectura de l’acta anterior, la qual queda aprovada.

2.

Seguidament, Maite comença a explicar-nos els resultats de l’any 2018, incidint en
les partides en les quals hi ha hagut una desviació més important. Les despeses
ascendeixen a 214.185’07€.

Concretament s’explica la partida de Reparacions i conservació, on la desviació o
diferència entre el pressupostat i la realitat ha sigut de -27.703’44€.
Així mateix, comenta que la partida de manteniment informàtic anirà incrementant-se tots
els anys, ja que cada vegada hi ha més aparells i serveis contractats.
La resta de partides o estan dins del pressupostat o amb una desviació a l’alça o baixa no
massa important.
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D’altra banda, Àlvaro comenta que sabent que hi ha partides com la de reparacions i
conservació on sempre queden desfasades la realitat i el pressupostat, caldria
ajustar els pressupostos en major mida, tenint present la realitat.
Maite segueix mostrant-nos el resultat final, que és de -25.306’35 €. Aquest resultat
negatiu l’assumeix el centre del romanent existent de cursos anteriors, no
repercutint-lo directament sobre les famílies.
En aquest punt, Ramón recorda la política del centre pel que fa a donar el màxim de
facilitats a les famílies, assumit inicialment despeses que corresponen a les
famílies, i després donant diferents opcions de pagament ajustades a les
necessitats. Alguns exemples són els ipads, els llibres de text, etc.
A continuació Maite comenta que s’estan aconseguint bons resultats pel que fa a l’estalvi
en partides com la llum o l’aigua, per exemple a través de la renegociació dels
contractes. Ací fa un incís Ramón dient que s’està invertint en leds a poc a poc per
tal que l’estalvi en la partida de la llum siga major.
Després Maite ens mostra els ingressos d’aquest any, que ascendeixen a 223.240’34€,
comptant l’ingrés de Conselleria i les donacions de l’AMPA.
D’altra banda, el resultat de l’Escola infantil és de -48.967’35€. Com a propostes de
millora es va pujar la matrícula i el pagament de mig dia, per tal de millorar
aquestes xifres. Es comenta que enguany tenim les dues aules plenes des de
setembre, aspecte que millorarà el resultat.
Així mateix Àlvaro comenta que veient que es compleixen 2 anys amb els mateixos
resultats negatius, caldria estudiar opcions per tal de revertir aquesta situació.
Proposa crear un equip de treball per intentar trobar solucions que milloren les
xifres, per a la qual cosa s’ofereix personalment i ho deixa obert a qui vulga
sumar-se a la iniciativa, aspecte que es valora positivament per part dels
assistents.
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A continuació, Maite mostra els resultats del Menjador, que és de 4.362’93€ amb una
mitjana de 60 comensals diaris, i de les Activitats extraescolars, que és de
2.140’67€.
Finalment mostra les pèrdues de l’exercici 2018, que ascendeixen a -23.581’93€.
3.

Tot seguit, Maite passa a explicar tot el que s’ha fet en l’apartat de millores i
inversions en el centre al llarg del curs. I abans de passar a exposar el pressupost
per al 2019, recorda que és important que informem i fem publicitat sobre la jornada
de portes obertes, mostrant-nos el cartell preparat per a l’ocasió.

4.

A continuació es presenta el pressupost, en el qual la despesa prevista és de
218.340’24€, els ingressos de 221.186’83€ i el resultat previst de 2846,59€.

5.

Vistos els resultats de l’exercici anterior i el pressupost per a aquest curs, es valora
pujar la quantitat del donatiu de l’AMPA. Laura Llorens proposa mantindre la
quantitat de 36’63€ i passar de pagar 9 quotes mensuals a pagar-ne 10, aspecte
que contribuirà de manera considerable a millorar els resultats. Tenint en compte
que el mes de setembre no es pagava fins ara, es proposa que siga a partir del
curs pròxim quan es comence a cobrar en aquest mes.

Aquesta proposta es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents a
l’assemblea.
6.

Es recorda que el percentatge de famílies que no fan l’aportació voluntària es
manté respecte el curs passat, i estant al voltant de l’11% (31 alumnes de 283 no
fan l’aportació).

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 22:18 hores.

Notes per a la propera reunió
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