
 

 

 

 

 

Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

 

 

Acta: AJ04-2013 

 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 16 d’abril de 2013 

 

Inici de la Junta 21: 15 

 

Assistents: Yolanda Villafaina, Mònica Casamitjana, Jordi Figuera, Montse Portero, 

Rosa Sáez, MºJosé Filter, Ricard Codinach i Núria Latre 

  

 

 

1.-Comissió de menjador 

 

Sobre la pujada de l’Iva del servei de menjador, vam parlar amb altres ampes del poble 

per veure quines postures podíem adoptar sobre aquest assumpte. 

Les possibilitats eren dos: 1- Començar a pagar la pujada del impost, 2- Acollir-nos al 

contracte anual i no pagar la pujada fins que firmen el contracte nou pel pròxim curs. 

 

Finalment amb reunions amb Activa, ens comunica que assumeixen la pujada del 

impost fins finalitzar el contracte amb la contrapartida de que ens demanen renovar 

per període de dos anys el contracte de servei de menjador de l’escola. 

 

2.-Situació compra llibres curs 2013-2014 

 

Revisats els proveïdors, continuarem encarregant la venda dels llibres a la llibreria del 

poble Dina4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.-Comissió de colònies 

 

Situació colònies 2-3 de maig. Es passarà recordatori a les famílies dels horaris i punts 

de recollida. 

L’empresa contractada Aula2, esta gestionant tota la documentació referent a les 

inscripcions i pagaments. 

 

Casal d’estiu 2013. 

Ahir es va fer la reunió informativa de la oferta de casals d’estiu proposada per les 

escoles del poble; Taula Rodona, Lola Anglada, Onze de setembre i Turonet. 

Properament es penjaran tots el documents per que les famílies puguin fer les  

inscripcions amb les dates de les reunions previstes per cada casal en particular. 

 

 

4. Assemblea general 

 

El pròxim mes fixarem data per la propera Assemblea general i renovar els llocs 

vacants de la junta, que seran: Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria. 

Caldrà fer difusió per que els pares puguin aportar les seves candidatures. 

 

Abans del onze de maig, totes les comissions si us plau, facin arribar al Jordi, les 

actuacions fetes durant el curs per poder muntar el PowerPoint de presentació. 

 

5. Pla de despeses 

 

S’aproven els imports adjudicats a festes: 

 

Festa de la Primavera: 1500€ 

Festa de fi curs: 2000€ 

 

Tema despesa del gasoil per desplaçaments d’ajuda voluntària a l’Ampa.  

Considerem que no seria just començar a pagar despeses de gasoil per trajectes per la 

comarca ja que no tenim manera de contabilitzar tots els trajectes fets fins ara per 

molta gent que ha col·laborat i ha fet servir el seu vehicle i mai ha demanat el 

pagament per aquest concepte. S’aprova per unanimitat. 

 

Per la resta de despeses en viatges s’aprovaran en junta. 

 

 

Es fa constar que per tal de confeccionar un pla de despeses anuals, cal que les 

comissions presentin la previsió pel curs vinent. 

 



L’escola demana finançament a l’Ampa per la compra d’equips informàtics per renovar 

l’aula d’informàtica el cost total dels equips (13) es de 6.000€. 

S’aprova per unanimitat col·laborar amb 2.000€ per la dotació d’equips informàtics, a 

condició que l’escola faci la inversió complerta i quedi l’aula dotada al 100% i a ple ús, 

també demanarem el poder fer servir l’aula per les activitat extraescolars que ho 

necessitin. 

L’Ampa farà control posterior per verificar el funcionament dels equips. 

 

S’aprova la situació econòmica de les contes de l’Ampa. 

 

5. Comissió de festes 

 

Tot previst per la festa de la primavera amb la comissió pedagògica. 

 

 

6. Reunió amb Activa i direcció de l’escola sobre la gestió d’extraescolars 

 

La escola deixarà els ordinadors per la realització de les activitats extraescolars. 

Activa proposa gestionar tota la tasca administrativa, amb controls mensuals per 

activitats e informes. Aquest servei esta inclòs amb la contractació del servei de 

menjador i es sense cost addicional. 

Pendent del traspàs d’informació de la comissió d’extraescolars a Activa. 

 

7. Instal·lació de semàfor regulador de soroll al menjador 

 

Aplacem la decisió a l’espera del reglament de convivència de l’escola. 

 

8. Proposta compra de equip de so per activitats de l’Ampa 

 

S’aprova el import de 1000€ per la compra de un equip de so. 

 

 

11: 15 fi de la sessió. 

 

 

 

 

 

El president        La secretària 

 

 

 

 

 

 

Jordi Figuera          Núria Latre 


