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 ACTA ASAMBLEA DE L’   AMPA ABAD OLIBA 

 

Sessió núm.: 4/2014-2015 

Caràcter: ORDINARI 

Data: 27 de febrer de 2015. 

Horari: 17.00- 20:00 

Lloc: Aula d’audiovisuals. 

 

Hi assisteixen: 

Membres de la junta : Gemma  Edo, Ana Lopez i Eva Calderon 

Membres de l’ampa vocals:  Mireia Torrecillas, Núria Romero i Marta Puerta. 

Membre convidat: Lluis de FAMPA. 

Socis de l´AMPA. 

 

Ordre del dia 

 

  1. Lectura i aprovació actes anteriors (Votació) 

2. Administració i finances. 

2.1 Pressuposts 2015. (Votació) 

2.2 Fiscalitat 2015 AMPAS. Repercussió. 

2.3 Inici d’activitat econòmica? (Votació) 

2.4 Modificació quotes socis 2015-2016. (Votació) 

2.5 Donació rebuda de PC. 

3. Inversió compra d’una pantalla digital per l’ escola PDI. (Votació) 

4. Cessió a l’escola dels PC per renovació dels actuals. (Votació) 

5. Informació general sobre les empreses externes que tenim contractades. 

6. Conseqüències per l’ AMPA a la possible impugnació d’ una sòcia sobre la reunió del       

9 de gener 2015. 

7. Precs i preguntes 

  

 

Desenvolupament de la Sessió 

 

Es comptabilitzen el nombre d’assistents que son 23 socis i vots delegats son  64 essent així un 

total de 87 vots. Comencem la reunió a les 17h. 

Gemma Edo comunica que les actes s’envien per correu i estan penjades a la pàgina web, i es 

procedeix a votar l’aprovació, la Sra.  Esther Sanz no l’aprova , ja que creu que el reconte de 

socis no coincideix amb el que va fer ella i es queda pendent de torna-la a revisar. 

 

Administració i finances. (Sra. Gemma Edo) 

Exposa que s’ha posat en marxa la implantació del nou sistema de gestió GESAMPA,  que serà 

una eina molt important per tal de poder portar un control més exhaustiu de la gestió de 

l’associació. 

Es continua la reunió i s’explica la nova llei que ha sortit aquest any 2015 de la obligatorietat de  

presentar el model  347 que és una declaració informativa  que s’ha de presentar a AEAT per 

les operacions fetes amb proveïdors/clients que han facturat més de 3.005,06€ i que els 

terminis per presentar  son del 1 de gener fins el 28 de febrer de 2015.  

 

També s’exposa la possibilitat de començar a fer activitat econòmica , per tal de poder cobrar 

els canons a les empreses que tenim i altres possibles activitats que requereixin d’aquest 

impost tal com, (compres i vendes  de bates, xandalls, llibres, bars, programa de socialització de 

llibres, activitats no exemptes de cobrament IVA, etc...) Propera data límit 20 d’abril del 2015. 
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Seguidament s’explica també aquest cas  de la presentació de les retencions d’IRPF  practicades 

a les nòmines dels treballadors o bé a les factures que ens hagin presentat els professionals 

que ens hagin prestat serveis. No en el nostre cas ja que no tenim personal contractat a data 

d’avui i no tenim previst de contractar en un futur. 

 

A partir del 2015 , les AMPA hauran de presentar l’impost de societats .  

 

Al seguen punt s’explica  la facturació per cànon de les empreses externes. Exposant que per 

poder cobra aquest cànon s’ha de tenir en conte els següents punts. 

 

� Presentació d’impost d’IVA. Repercussió d’un 21%. 

� Presentació al impost de societats. Repercussió 25% 

 

Es procedeix a llegir un escrit per la Sra. Marta Puerta. (veure annex I). 

 

La Sra. Maria Jose Corral no està d’acord amb el que es llegeix al punt: “Partida comedor por arreglo 

de nevera que figuran en contabilidad relacionado con la deuda de la empresa Babala”. 

   

La Sra. Gemma Edo exposa que tal i com es va explicar que, o així és com és va entendre. Quan 

Babalà ens pagarà ja ho recuperaríem i es restaria del deute. Això no és així. No es pot restar un 

deute d’uns diners que mai s’han cobrat. Així dons a dia d’avui la empresa Babalà ens deu el total 

de dos anualitats de cànon més l’arregla del frigorífic.   

L’arregla del frigorífic a dia d’avui figura a la comptabilitat com una despesa per l’ AMPA que ha 

sortit de les quotes dels socis. Ja que no s’ha cobrat, ni sabem si es cobrarà cap import per part de 

l’Empresa Babalà.  

La Sra. Maria Jose comenta que és com si es pagarà dos cops i no ho entén. La Sra. Gemma Edo 

afegeix, segons consta, és una deute que té amb l’ampa i com no ha pagat cap cànon ni 2013, 2014 i 

2015 no sabem si cobrarem res, per això es va deixar aquests diners per pagar aquest arregla, a dia 

d’avui és com si l’AMPA li hagués fet un préstec que ens ha de tornar, ja que encara no ha pagat res. 

Així ho entén la majoria dels assistents. També posem en coneixement dels socis que la junta ha fet 

signa a Babala el reconeixement de deute. 

 

Es prossegueix a la lectura de l’escrit al punt on diu que l’anterior AMPA va realitzar pagaments 

desprès del seu mandat. La Sra.  Maria Jose Corral exposa que  no esta d’acord i es discuteix, segons 

ella si va demanar autorització per realitzar aquest pagament, que la nova AMPA li va demanarà 

ajuda per realitzar-ho. La Sra. Gemma Edo com a presidenta  i la Sra.  Marta Puerta diuen que  mai  

se li va demanar ajudar per aquest tema ni es va donar cap tipus d’autorització per realitzar cap 

pagament. 

El Sr. Luis de FAMPA comenta que no hi ha problema del pagament , si hi ha factura  i si hi ha 

discrepàncies en el traspàs de contes , es aconsellable fer una comissió (antic tresorer i nou mes 

pares voluntaris) 

Comencen a aixecar la veu i el Sr. Juan Carlos Cañete insulta a la Sra.  Marta Puerta acusant-la 

d’anar a l’ Ajuntament a explicar el tema del pla de 9.000€ i la tracta  de “ sinvergüenza”. A l’insult  

la Sra. Marta Puerta no respon. El Sr. Mostazo intenta  parlar un moment amb el Sr. Juan Carlos 

Cañete que torna a aixecar la veu i acusa de mentider al Sr. Mostazo, en aquell moment de la reunió 

la majoria dels socis surten de la sala, la Sra. Ana Calderón, Sra.  Laura Garcia, Sra. Maria Carmen 

Capote, Sr.  Juan Gutiérrez, Sra. Cristina Garcia, Sr. Jose Antonio Mostazo. La Sra. Laura García al 

sortir exposen que: “ amb aquest insults per part dels socis no tornaran a entra a la reunió ja que es 

una vergonya que en una assemblea es tracten temes personals i s’insulti a les demes persones de 

la sala”.  

El Sr. Cañete comenta :” que no oyó ninguna protesta cuando en la anterior asamblea se le llamo  

“payaso”. 

I surten de la sala els 8 socis  anteriorment nombrats. 

 . 
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Es decideix obviar el punt de pressupost per majoria, tot i que queden un total de 15 socis , ja que 

no estan d’acord i sol·liciten que estigui present la Sra. Sandra Díaz actual tresorera que por motius 

de feina no li ha estat possible poder assistir a la assemblea. Pel que fa a la devolució dels diners del 

passat casal 2014, el Sr. Lluis de FAMPA proposa fer una comissió econòmica amb dos membres de 

cada AMPA anterior i actual i dos persones que siguin aliens per poder aclarir dubtes. La Sra. Maria 

Jose està d’acord. 

 

Gemma Edo continua amb la Reunion i explica que la Sra. Sandra Diaz a modificat i creat la nova 

web del Ampa on s’ explica detalladament tot el que es fa. 

 

La Sra. Raquel Jurado proposa baixar el preu del menjador pel tema del IVA  es pren nota i la 

comissió de menjador parlarà amb l’ empresa Babalà. 

 

Es proposa puja la quota de socis pel proper any  a 30€  però el resultat d’aquesta proposta queda 

de la següent manera    : aplaçar la pujada de quotes per final de curs. I Es valorarà si es necessari 

amb el pressupost de l’any vinent. 

Surten de la sala dos socis.  

 

La sòcia Raquel Jurado apunta que la festa de Nadal no li va agradar. Que li va agradar molt el Papa 

Noel la foto i els regals, però la festa al pati no, ja que feia molt de fred i el cobrament d’un euro per 

la xocolata no li va semblar ve, perquè després va sobrar segons comenta. La junta pren nota 

perquè les properes festes d’hivern es facin al menjador. 

Els socis proposen  que la informació també es faci arribar per paper perquè hi ha gent que no 

te mail o li va millor. Se explicar als socis que les impressions de paper surten molt cares ja que em 

de fer moltes copies s’acumula molt de paper i té un gran impacte mediambiental. Tant és així que 

l’escola també esta començant a enviar les notificacions via mail. Però que si la majoria dels socis 

decideixen el enviament en paper així ho farem. 

 

Se explica que pel proper any a l’activitat de piscina serà obligatori anar amb un monitor i que per 

aquest motiu s’incrementarà la quota de piscina. 

 

Es demana votació per cedí algun ordinador que hem rebut de la donació de la empresa UNEX a 

l’escola.  

Surten 63 vots a favor i 6 abstencions.  

 

Es demanen vots per la compra de la PDI per l’escola. 

Surten 63 vots a favor i 6 abstencions. (Queda pendent de la aprovació del pressupost). 

 

El següent tema a tractar a l’Ordre del dia és Menjador. La Sra. Ana López explica que la comissió de 

menjador ha tingut reunions amb Babalà i exposa que últimament hi han hagut moltes queixes dels 

socis que per ara s’han solucionat , també explica que en una inspecció s’ha donat un termini de 

tres mesos per canviar la campana del menjador ja que es troba en molt mal estat. La Sra. Gemma 

Edo ha anat a l’ Ajuntament per demanar informació de qui ha de pagar aquesta despesa ja que la 

empresa Babalà no sabem si es farà càrrec d’aquest cost. Els socis  proposant que sol·licitem  per 

escrit  l’ ajuda a l’ Ajuntament i al  Consell Comarcal “d’ensenyament”, la junta esta d’acord i així es 

procedirà. Es posa en coneixement dels socis que en el cas que la empresa Babalà no pagui els 

canons no esta complint amb el contracte per tal no hauríem de renovar tot i que abans es 

comunicaria als socis. La Sra. Ana López explica que la empresa a  presentat els Tc, assegurances i 

pla d’ actuació  però als Tc no podem comprovar els treballadors, ja que no sabem els seus NIF. 
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Pel que fa referència a l’empresa Racons de Lleure també ha entregat tot correctament i amb 

l’activitat d’Angles estem molt contents i no hi ha hagut cap queixa. 

 

En quant  a l’Empresa LAPLEC Serveis de Lleure es comenta que també s’ha entregat tota la 

documentació. 

La Sra. Esther Sanz vol veure la clàusula del contracte de LAPLEC on s’especifica que si el rati no 

arriba al mínim que és 7. La Sra.  Gemma Edo explica que aquest punt esta posat perquè vol que 

sempre que alguna empresa prengui alguna decisió la ultima paraula sempre la tingui L’AMPA i la 

junta decidirà si continua o no i farà les investigacions necessàries per saber els motius de la baixa 

d’aquesta activitat. En aquest punt la Sra. Esther Sanz no està d’acord i demanar que s’elimini 

aquesta clàusula i demana si el contracte està firmat i demana els annexes del contracte. Luis de 

Fampa proposa que si hi ha cap inconvenient en mostrar el contracte i la presidenta Gemma diu 

que no hi ha cap inconvenient en ensenyar-li. 

La Sra. Esther Sanz també pregunta si les persones que fan el  taller de cuina tenen carnet de 

manipulador. La Sra. Eva Calderón i Ana López li responen que si. També vol saber si la persona que 

donava els esmorzars en acollida també disposava d’aquest carnet. La resposta és que si ho té. S’ 

informa que la Plec ha creat un dropbox per l’Ampa, on penjar tota la documentació que li 

demanem per que qualsevol membre de la junta pugui tenir accés en qualsevol moment. 

 

La Sra. Esther demana les actes d’octubre i novembre les quals no trobem en cap lloc del AMPA i la 

Sra.  Maria Jose i el Sr. Juan Carlos Cañete indiquen que també les buscaran per poder portar-les al 

Ampa perquè la Sra. Esther Sanz pugui veure-les.  

En aquest punt surten 2 socis de la sala. 

 

Per finalitzar la Sra. Gemma Edo exposa el punt de la possible impugnació d’una soci@. 

“L’equip de l’AMPA desprès d’haver valorat la sol·licitud d’una sòcia sol·licitant la impugnació a la 

reunió del 9 de gener de 2015. Vam decidir que no hi havia raó de pes per anul·lar aquella reunió. 

Per això  volem posar en coneixement dels socis aquesta decisió.” 

 

La Sra. Esther exposa que tot i que ens vam equivocar i vam intentar rectificar per posar reunió en 
comptes de assemblea junt amb la Sra. Maria Jose comenten que per això no van venir més pares. La 
Sra. Eva Calderón respon que ha estat la primera vegada que s’ofereix als socis la possibilitat 
d’escollir l’Empresa que gestionarà el Casal ja que d’altres anys sempre la decisió ha estat de la 
junta. Que només per una equivocació d’una paraula ens sembla molt malament que arribem aquests 
punts. Gemma i Eva comenten que no sabien aquestes terminologies de legalitat i que tot el que fan 
és pel bé del nens d’aquesta escola i que si continuen així no ens deixen avançar ja que tenim molta 
feina. 
 
Marxa una sòcia de la sala 
 

Per finalitzar la reunió Lluis de FAMPA dona les gracies per l’assistència de la gent i aconsella que 
seguim confiant en ells i que contem amb l’associació per tot el que necessitem tant als pares/mares 
com a l´AMPA. 
 
Es finalitza l’assemblea a les 20h. Amb un total de 10 socis. 
 

 

La presidenta Gemma Edo                                                                La secretaria Eva Calderon       
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Annex II: 

Socis que assisteixen a l’assemblea. 
  
 


