
Acta de l’Assemblea General Ordinària (AGO) de l’AMPA Torrent d’en 
Melis  

17/03/2018 
 

Hora inici- 10.50 h 

 

Assistents: 

Rosa Díaz 

Mona Nonescu 

Emma Tort 

Ana Castillo 

Eva Queralt 

Raphaël Francisco Fuentes 

Alma Aguilar 

Mònica Calderón 

Jordi Gelabert 

 

1- Informació general sobre l’AMPA i presentació dels nous càrrecs escollits en junta extraordinària el 
29/11/2017 

 
En primer lloc, procedim a la lectura de l’acta de l’AGO del curs anterior.  
S’aprova per unanimitat.  
 
Passem a explicar què és l’AMPA, com s’organitza, què ofereix, etc. La presidenta, Ana Castillo, explica com es 
va formar i aprovar la nova junta al novembre passat.  
 
2- Aprovació dels comptes del curs 2016-2017 
 
El tresorer, Raphaël Fuentes, explica els ingressos desglossats, entre els quals destaca la subvenció pels curs de 
català, i les despeses, també desglossades, per menjador, extraescolars, etc.   
Es procedeix a votació. S’aprova per unanimitat.  
 
3- Aprovació del pressupost del curs 2017-2018 

Es detallen els ingressos previstos i les despeses. S’explica que s’hauria de revisar la despesa telefònica, que és 
molt elevada per una sola línia de fixe.  

Es pregunta per la despesa bancària. S’explica que tenim problemes amb el banc per girar els rebuts quan ho 
necessitem i que les comissions corresponen a gestió d’impagats, comissions derivades de la gestió, etc. 
S’explica que s’estan mirant alternatives per minimitzar aquests costos. Tothom hi està d’acord. 

L’apartat econòmic estrictament de l’AMPA surt amb un important saldo negatiu (-9.000e). S’ha de revisar com 
disminuir aquestes despeses i alhora promoure que més famílies siguin sòcies, amb més incentius, etc. 



Sorgeixen idees i s’expliquen els temes que ja s’estan fent: díptics explicatius per repartir amb les matrícules de 
P3 i també millorar la informació que es dona a la reunió de principi de curs de cada curs.  

Amb les partides de menjador, extraescolars i casal es quadra el pressupost total, que queda a 0,5 euros en 
positiu.  

Es vota el pressupost i s’aprova per unanimitat. 

 

4- Comunicació de l’AMPA 
 
Eva Queralt, secretària i membre de la comissió de comunicació, explica els motius del punt 4 en l’ordre del dia. 
Explica que la via oficial i única de comunicació és el web de l’AMPA, que serveix com a repositori (actualitat i 
històric). Una vegada publicada la notícia o notícies al web s’envia un butlletí via mail i també es difon cada 
notícia per Facebook. Explica que són 4 mares perquè dóna molta feina tot el procés. Ocasionalment es fa via 
paper però aquesta via no és viable i no pot ser l’habitual: ens cobren les impressions, és un mètode del passat i 
sovint el paper es perd i no arriba a la persona destinatària que l’hauria de llegir. Per tant, és necessari que les 
famílies s’adonin que s’ha d’obrir i llegir el mail del butlletí. L’AMPA no és una empresa de serveis, som mares i 
pares voluntaris i si podem fer l’esforç de fer el butlletí, les famílies poden fer l’esforç d’obrir el correu. 
S’explica que s’afegirà una clàusula a les inscripcions on les famílies es comprometen a llegir els correus.  
 
A continuació, passa a explicar les possibles alternatives de comunicació, per si es preferís fer un canvi:  
-Aplicacions mòbils específiques per a AMPA 
-Telegram, la millor opció en el cas que calgués afegir alguna altra via. És gratuïta per s’ha d’instal·lar al mòbil 
-Twitter, hi havia la idea de fer un compte per l’AMPA però s’ha vist que no hi ha prou usuàries. Tot i que es 
planteja la possibilitat de què si s’augmenten les reivindicacions esdevindria una eina molt potent per a fer més 
pressió a fora.  
 
S’expliquen els motius pels quals el Whatsapp no pot ser un canal oficial de comunicació. 
 
Raphaël pregunta amb quina freqüència s’envia un butlletí. S’explica que depèn de les necessitats de 
comunicació de les comissions. 
 
La possibilitat que la comunicació es faci via delegades no és fiable. Només pot ser un afegit. Es pot ajudar a 
difondre informació de l’AMPA però millor publicar un enllaç que un comentari personal. 
 
Es debat sobre les diferents vies i opcions de comunicació. Per unanimitat s’arriba a la conclusió que el canal 
oficial és i ha de seguir sent el correu electrònic, a partir del web. I que la responsabilitat és de cada família i 
persona d’informar-se.  

 

5- Precs i preguntes 
En Jordi Gelabert pregunta sobre el tema de la cuina i la reunió del passat dia 14. La Rosa Díaz, vicepresidenta i 
membre de la comissió de menjador, fa una breu explicació de la situació de deteriorament de la cuina. En 
relació a la reunió del dimecres 14, comenta que per al proper curs no està pressupostada per part del Consorci. 
Però que ha començat a parlar amb Aramark i que cal actualitzar pressupostos i taules d’amortització. Quan ho 
portem al Consorci ens donaran el vist-i-plau per a fer la renovació de la línia de calent i del forn. El Consorci es 
compromet a canviar la instal·lació per a fer la campana del forn.  
 
Des del 1996 es treballa amb aquesta empresa. La part del menjador és un servei de l’escola que cedeix la gestió  
a l’AMPA. Ara el que caldria fer és un annex al contracte per si de cas es rescindeix per diversos motius.  
 
Després de setmana santa es tornaran a reunir amb Aramark, i una vegada tingui tota la documentació, l’escola 
(direcció) ho enviarà tot al Consorci. Per això cal fer tots els moviments ràpid. La Rosa Díaz valora positivament 



que ara ja tenim un contacte directe amb el Pere Munné, que és el responsable d’aquestes accions, i al qual fins 
ara no havíem tingut accés.  
 
Acaba la reunió a les 12.27 h.  
 

 

 

 

 

 

 


