
Assemblea ordinària anual de l’AMPA de l’escola Llebetx 
  
Lloc: menjador de l’escola 
Data: 12 de gener de 2018 
Hora: 1a convocatòria: 16.45 h 
2a convocatòria: 16.50 h 
  
  
Hi assisteixen 41 persones. 
  
Ordre del dia 
  

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Comissions 
3. Aprovació del tancament del curs 2016-2017 
4. Pares censors 
5. Renovació de la Junta 
6. Aprovació del pressupost 
7. Altres temes 
8. Torn obert de paraules. 

  
  
Desenvolupament de la sessió 
  
La presidenta comenta l’ordre del dia i com organitzarem l’assemblea. La Laura fa 
de secretària perquè l’Aina va dimitir fa uns mesos. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La Laura llegeix l’acta de l’assemblea anterior. 
Es vota l’aprovació de l’acta: 
41 vots a favor 
0 abstencions  
0 vots en contra 
 
Tot seguit, es presenten les diferents comissions . 
 
  
2.  Comissions 
 



La Marta Batlle presenta la Comissió de Festes. La Djana proposa que s’incideixi 
que es portin els gots reutilitzables a cada festa de l’AMPA o que es deixin en dipòsit 
per no haver de fer nous gots cada festa.  
 
Relacionat amb els residus, la Carla comenta que si es veuen coses que no 
semblen ben fetes es comuniqui a les persones de la Comissió perquè ho 
solucionin. Necessitem la col·laboració de tothom. 
 
La Carla Canal presenta la Comissió de Camins Escolars. Per no allargar més del 
compte la sessió, penjarem el PPT de l’assemblea al blog de l’AMPA i així qui vulgui 
pot veure el vídeo que s’hi inclou sobre els camins..  
 
Alguns dels assistents demanen per què no es posa l’hamburguesa al 
començament del caminet, a la part que no hi ha l’Enric (policia). La Noèlia explica 
que es va fer una reunió Enric + escola + AMPA, per decidir què s’havia de fer. 
L’Enric començarà a sancionar els pares que reiteradament passen amb els cotxes. 
Es proposa de fer un seguiment de com evoluciona el tema des de l’AMPA. 
 
Arriben 2 persones més (43). 
 
L’Eva presenta la Comissió Pedagògica. La Carla explica breument en què 
consisteix el projecte d’Ecoeducació en què participem. 
 
A continuació, la Mélanie explica breument els objectius de la Comissió de 
Socialització. 
 
Marxen dos persones (41) 
 
La Laura explica que es fa a la Comissió d’Esports durant l’any. 
 
Finalment, la Toya presenta la Comissió de Menjador. Explica que la majoria dels 
diners es destinen a renovar la cuina i que per aquest motiu se segueix mantenint 
els 0,50 €/dia/nen. Recorda que tota la informació la poden trobar al blog del 
menjador. 
 
La Sese presenta la comparació dels comptes del curs passat (pressupost  vs . real), 
Es demana per què hi ha el dèficit de menjador. Es justifica per la renovació de la 
cuina, que no cobreix el que costa.  
 
 
3. Aprovació del tancament del curs 2016-2017 
 



Tot seguit es vota el tancament del curs 2016-2017: 
40 vots a favor 
1 abstenció 
0 en contra 
 
 
 
4. Pares censors 
 
La Noèlia explica en què consisteixen les tasques de pare censor. 
 
El Lluís Gras deixa el càrrec i s’ofereix com a mare censora l’Anca Vulpe. 
  
 
5. Renovació de la Junta 
 
Els càrrecs que es renoven són tresorer/a i secretària. Les persones que s’hi han 
presentat són el Lluís Gras com a tresorer l la Laura Llahí com a secretària. 
 
Així mateix, es presenten com a vocals nous Esther Gallego (Comissió de Menjador) 
i Carme Anguera (C. Festes). L’Aina Martorell i el David Arenas seguirien com a 
vocals. 
 
Per tant la junta del curs 2017-2018 estaria formada per: 

● Presidenta:  Noèlia Alibau 
● Vicepresidenta: Ester Ferrando 
● Tresorer: Lluís Gras Balaguer, DNI 46215291B 
● Secretària: Laura Llahí Ribó, DNI 52308232E 
● Vocals: Sese Peña, Cecilia Lorenzo, Eva Morera, Marta Batlle, Carme 

Moreno, Sònia Arnau, Aroa Requena, Toya Ggarcía, David Arenas, Aina 
Martorell, Esther Gallego, Carme Anguera  

 
Es vota la nova junta: 
41 a favor 
0 en contra 
0 abstencions 
 
 
6. Aprovació del pressupost per al curs 2017-2018 
 



La Sese presenta els pressupostos per al curs vinent. Es demana si els alumnes 
becats podrien pagar els 0,50 €/menú/nen. Des de la Comissió Econòmica no es té 
previst però es podria tenir en compte. 
 
Marxen 2 persones.  
 
Arran dels problemes ecònomics comentats anteriorment, i atesa la falta de diners 
per arreglar la cuina (si hi hagués una reparació costosa tindríem problemes per 
poder-la pagar), es proposen les següents solucions per aconseguir més 
finançament per a la renovació de la cuina: 

● Cobrar 0,25 a les persones els que tenen mig becada la quota de menjador i 
valorar-ne la legalitat. 

● Mantenir la cuina com un bé de l’escola i que es busquin fonts alternatives de 
finançament. Es proposa apujar la quota de l’ampa a mig curs, per exemple 
15 euros, que s’hi destinin íntegrament. 

● Oferir servei de càtering per a pares: que s’encomani un menú que es pugui 
recollir. Es comenta que en alguna llei es diu que no pot sortir menjar de 
l’escola pi per tant, es descarta aquesta opció. 

● Oferir que els pares i familiars es puguin quedar a dinar més dies igual que 
els de Nadal. 

 
Decidim recollir aquestes propostes, analitzar-les i si cal votar-les en un assemblea 
extraordinària. 
 
Tot seguit es vota el pressupost per al curs 2017-2018: 
39 vots a favor 
0 abstencions 
0 vots en contra 
 
 
 
7. Altres temes 
 
La Carla explica que les subvencions que es demanen a l’ajuntament i la Diputació 
poden variar cada any tant d’import com de temàtica. Demana que si es coneix 
alguna subvenció i es volen proposar alguns temes per a subvenció que ens ho faci 
saber. 
 
El Lluís proposa de fer una simulació de quin import representaria per a l’AMPA 
declarar l’IVA amb els comptes de l’any passat. Se n’encarrega ell mateix de fer-ho. 
 



S’informa que es volen modificar els Estatuts de l’AMPA sobre temes de gènere, 
canvi de nom per Associació de Famílies d’Alumnes, inclusió d’un epígraf referent a 
la delegació de vot, modificació de les condicions de càrrec de vocal i regularització 
de l’assistència dels components de la junta. Atès el canvi de nom es canviarà 
també el logo. Tothom hi està d’acord. 
 
Marxen 10 persones. 
 
La Noèlia explica els últims acords sobre el Consell Escolar. Demanen quines 
mesures que es prenen quan els alumnes arriben tard. La Toya explica per què es 
va prendre aquesta decisió de sancionar a partir del 3r retard. 
 
Tot seguit, la Noèlia presenta els acords que es van prendre a l’últim Consell D’AFA 
 
 
8. Torn obert de paraules 
 
La Carla demana si es poden fer 2 assemblees l’any, per tenir un seguiment dels 
temes. O una per trimestre. Se li respon que és un aspecte que es té ja en compte 
de cara a aquest curs. 
 
I a les 19 la presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta Laura Llahí, secretària 
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