
Acta de l'Assemblea General de Socis i Sòcies de l' 

AMPA de l'Institut Joan Brossa  
celebrada el dia 15 de desembre de 2015 

Ordre del dia: 

 Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior. 

 Memòria anual, Informe econòmic i Pressupost. 

 Valoració del curs passat i propostes per l'actual. 

 Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs. 

 Fixar l'import de la quota de l'AMPA pel proper curs, 2016-2017. 

 Altres temes. 

A les 19,15h, reunits en el local social, amb seu a l'Avinguda Verge de 

Montserrat 78, els membres presents de l’Associació de Mares i Pares 

d’Alumnes de l’Institut Joan Brossa, acorden per unanimitat declarar 

constituïda l’Assemblea General Ordinària i d’acord amb el que disposa l’article 

11 del capítol III dels Estatuts de l’Associació, tot actuant com a president en 

Eduard Juvé, com a secretari en Joan Navarro i com a tresorer en Toni López. 

El nombre d’assistents és d'unes 35 persones. 

El president procedeix a donar la benvinguda als nous associats i a la resta 

dels membres de l’Assemblea. Al igual que el curs anterior es farà una 

presentació amb diapositives per anar fent més amè i visible cada tema de 

l'ordre del dia. Tot seguit es comença a deliberar sobre els punts del mateix: 

Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior. 

El President informa que aquest any igual que l'any anterior, s'ha enviat a tots 

els socis per correu electrònic i s'han penjat a la web els tres documents que 

es debatran en aquesta Assemblea amb la finalitat que els socis coneguin el 

seu contingut de forma anticipada i sigui més fluida la seva discussió. Els 

documents són: l'Acta de l'Assemblea anterior, la Memòria actual i la Memòria 

econòmica. 

L'Acta és aprovada per tots els presents. 

Memòria anual, Informe econòmic i Pressupost. 

El president de l'AMPA fa un resum informatiu als pares i mares dels diversos 

punts que durant el curs passat han tingut una especial rellevància. Es 

comenten les activitats extraescolars que es fan i les que no (per manca 

d’alumnes), les xerrades formatives fetes per a les famílies, el servei de 

menjador (obert tots els dies, encara que vinguin pocs quan no hi ha tarda 

lectiva) i el servei de biblioteca ofert per l'AMPA i altres activitats com el Sopar 



de famílies. Es planteja enllaçar aquest punt amb el punt de Valoració del 

curs passat i propostes per l’actual.  

Pren la paraula una responsable del tema d'arribar a un acord amb l'Escola 

Oficial d'Idiomes (EOI) del Guinardó, l'Eva Nabau, informa que no ha estat 

possible encara, degut a la poca disposició de la Direcció de l'EOI. Es proposa 

que aquest curs, es faci de forma conjunta amb tots els Instituts de la zona 

que hi estiguin interessats, pressionant al Consorci, per assolir l'objectiu 

d'ensenyaments d'idiomes, tal como ho fa l' EOI de Sant Gervasi amb els 

Instituts de la seva zona. La proposta és aprovada. 

També hi ha diferents queixes sobre l'activitat extraescolar d’anglès 

(conversa), ja que s'utilitza més el català que l'anglès. Es notificarà al 

responsable d'aquesta activitat que prengui les mesures que calguin per 

corregir aquesta situació. 

Actualment hi ha 260 famílies sòcies de l'AMPA.  

La Memòria anual es aprovada per tots els presents. 

En relació a la Memòria Econòmica, el tresorer Toni López, informa de les 

dades econòmiques, despeses i ingressos de totes les activitats que ha 

efectuat l'AMPA durant el curs passat i del pressupost per l'actual. El resultat 

de l'exercici econòmic 2014-2015 ens dona com a resultat un saldo positiu de 

7.358 €.  

Això pel que fa als comptes generals però a part tenim uns comptes a termini 

a la Caixa que ja vàrem aprovar a l'última Assemblea de portar-los a alguna 

banca ètica i que encara no ho hem fet. Com que s'han estudiat vàries 

opcions i de moment la millor sembla ser la de Coop57, s'aprova complir el 

mandat aquest curs. 

Aquest exercici 2015-2016 hem iniciat un nou repte, imposat per 

l'administració, que suposa gestionar la nostra AMPA fent les declaracions i 

presentacions trimestrals d’ IVA i d' Impost de Societats, a banda d'altres 

obligacions que ja respectàvem como són les presentacions de 347, 

declaracions d’ IRPF, Seguretat Social i altres. 

Això ens suposarà una feina addicional pel que fa a la gestió econòmica i un 

increment de les despeses, bàsicament provocades pel pagament d'impostos i 

liquidacions i pels serveis addicionals d'assessoria que ens caldran. 

La Memòria econòmica i Pressupostos s'aproven per la totalitat dels presents 

amb una abstenció. 

 

 



Elecció de la nova Junta. Ratificació dels Enllaços de curs. 

Propostes pel nou curs i Comissions de l'Ampa. 

A l'hora de renovar la Junta, el Tresorer, Toni López, explica que vol deixar el 

càrrec per motius de temps i de feina. En relació al càrrec del Secretari, Joan 

Navarro, continuarà fins final del curs, però es interessant que algú comenci a 

ocupar el seu lloc. Pel primer càrrec s'hi presenta voluntària Margarita Argemí 

per anar ajudant al Toni i poder anar substituint-lo en el futur i pel segon, s'hi 

presenta voluntària Victoria Prieto. 

Per part del President i Vicepresident són renovats als seus càrrecs, Eduard 

Juvé i Albert Riera respectivament, per majoria dels presents. 

Els enllaços de curs són ratificats, amb alguna incorporació nova, quedant tots 

els grups–classe amb un enllaç i alguns amb dos. 

Es comunica que el proper dilluns, dia 21 de desembre, es farà la primera 

reunió d'Enllaços de famílies. 

A part de la Comissió de la nova extraescolar de Idiomes (negociació amb 

l'EOI), queden consolidades també la de Menjador (s'intentarà fer visites 

trimestrals), la de Llibres (per estudiar mètodes de socialització de llibres), 

Formació (per organitzar xerrades per a les famílies), etc. També s'aprova 

presentar-se a les convocatòries de subvencions, fent una crida a la 

participació de voluntaris donat l'enorme feina que comporta. 

Fixar l'import de la quota de l'AMPA pel proper curs, 2016-

2017, (manteniment de l'actual). 

S'aprova per tots els presents mantenir el preu de la quota de soci que és de 

40,00 €. 

Sense més temes a parlar, es dona per finalitzada la reunió a les 21 hores. 

 


