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ACTA: ASSEMBLEA GENERAL 21 NOVEMBRE 2014 AMPA OCELLS PAU CASALS 
 

ORDRE DEL DIA:  
 

1- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2- Memòria curs 2013-14. Explicació de l’evolució econòmica de l’entitat. Línies de treball. Aprovació dels 

comptes anuals .  

3- Aprovació modificació Estatuts de l’associació. 

4- Elecció i aprovació de nova incorporació d’un membre de l’associació per a la Comissió Mixta del 

Menjador. 

5- Explicació dels objectius de treball curs 2014-15  

• Comunicació famílies 

• Demandes millores cuina. 

• Soroll a l’espai del menjador. 

• Gestions millora proveïdors i incorporació d’ecològics. 

• Sistema avaluació qualitat servei 

• Hàbits saludables: implantació neteja de dents 

6- Aprovació proposta de pressupost 2014-15 i possibles inversions. 

7- Qüestions sobrevingudes, proposicions. 

 
Assistents Junta : Maite Ruf presidenta, Esther Jiménez secretaria, Eva Murillo Tresorera, Carme Jiménez 
Vicepresidenta, Sergio Cerdan vocal, Vanessa Garcia vocal, excusa assistència Eva Sánchez vocal. 
 
Censor/es de comptes: Joan Manel Torres , Jose Luis excusa assistència. 
 
Assistents associats/des:  Neus Gil, Judith Farré, Diana Corrales, M. José Moreno, Núria Laguia, Rocio 
Tejero Calderon, Anna Jiménez Prados, Miriam Lara, Juan Carlos López , Sonia López Gómez, Yolanda 
López Gómez, Aïda Muñoz Montesinos, Mónica Armero, Juan Antonio Perez Millan, Lourdes Campos 
Casado, Libertad Solé Diaz, Monica Nin Díaz. 
 
1.- Acta sessió anterior: Aprovació per majoria de l’acta anterior assemblea general.  
 
2.- Memòria del curs 2013-14.  
Maite Ruf explica com està l’associació i els canvis que es volen fer com ara: Modernitzar el procés de 
comunicació (digital, mails,..) i els processos interns com substituir el sistema de pagament a proveïdors 
dels talons a transferències bancàries o domiciliacions de forma que es pugui tenir major control i rigor 
de les despeses. 
S’han establert cinc comissions de treball (econòmica, dietètica, lleure-monitors, comunicació, RRHH) 
obertes a totes les famílies que vulguin participar per tal de donar més transparència en la gestió. Un 
membre de la junta és el responsable de cada comissió. 
 
Comissió econòmica, responsable Eva Murillo. Es presenta la comptabilitat del curs 2013-14. Per 
primera vegada es fa la comptabilitat segons norma del Pla general comptable. Per poder posar-nos 
al dia i atenent que el personal contractat directament no té la formació suficient s’ha peres l’acord 
d’externalitzar temporalment el servei de comptabilitat per tal d’elaborar correctament i regularitzar la 
comptabilitat dels cursos 2013-14 i 2015-16. S’ha fet la contractació del servei de l’entitat Suport 
associatiu, de la Fundació Catalana de l’esplai , experta en gestió d’entitats sense ànim de lucre. Així 
mateix es planteja una formació de la responsable del menjador per tal que el curs 2015-16 es pugui 
dur directament i només tenir contractat un suport d’assessorament.  
S’explica l’obligatorietat de presentar l'impost sobre societats i que cap any s’havia fet per part de 
l’Ampa, així com els riscos possibles per no haver-ho fet en cas de revisió per part d’Hisenda. 
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Ens explica l’evolució de la comptabilitat des del 2007 fins al curs actual, amb les dades que tenim a 
l’Ampa, fent atenció a la despesa del monitoratge (partida que suposa el 60% de la despesa) amb els 
escenaris i resultats segons els canvis d’haver passat de no tenir IVA, a estar agravats pel 8% d’Iva i 
posteriorment pel 10% d’IVA. Així mateix s’expliquen la diferències en despeses-ingressos per l’evolució 
del nombre de menús i tipus d’aliments. Es mostren gràfiques del pressupost i memòria.  
S’ha iniciat l’elaboració de quadres de control de la gestió: menús diaris per tipologies (fixes, 
discontinus, monitors, mestres...), quadres de comparació de preus de diferents proveïdors, etc..  
Per finalitzar s’exposen els comptes anuals i pressupost pel curs 2014-15.  
 
En Joan Manel Torres, censor de comptes,  fa la seva intervenció explicant breument els punts febles 
de l’associació a nivell econòmic com l’iva (al voltant de 20.000€/any) del servei de monitoratge al no 
estar contractat a una associació sense ànim de lucre i s’espera que la llei de l’iva canviï al gener 2015 
per poder estalviar aquests diners, despeses de comissions bancàries excessives i altres 
recomanacions.  
En acabar es fa la votació per aprovar els comptes i s’aprova per unanimitat. 
 
Comissió dietètica responsables Carme Jiménez i Sergio Cerdán. La Carme fa una introducció i el 
Sergio explica la memòria 2013-14 i les propostes pel curs 2014-15. S’explica la introducció de més 
verdures i productes frescos versus als congelats, envasats i enllaunats per ser més sans, així com el 
màxim de verdura i fruita de Km0 (pagesos de baix Llobregat ) i de temporada  i la introducció de 
llegums, pasta  i arròs ecològic. 
 
En l’elaboració dels menús s’ha col·laborat amb cuina i suggerit anar introduint algunes receptes 
noves com per exemple més varietat d’estils de cocció, de salses a la pasta per tal que no sempre 
sigui amb tomàquet o substituir el puré de carbassó per carbassa en la tardor-hivern per ser el 
producte de temporada, més varietat de proteïna animal introduint més vedella i gall d’indi i reduir al 
màxim el porc per tenir més greix i toxines, garantir més varietat de peix , que sigui de mar, i un àpat 
amb llegum, cobrint així en la setmana tot l’espectre d’aliments. Així mateix s’ha incidit en la redacció 
dels menús de forma que es doni el màxim de informació a les famílies: Detall dels ingredients  i cocció, 
ampliació del detall del menú i dels suggeriments dels sopars amb els detall de la qualitat dels 
aliments, les verdures i fruita de la temporada, els cereals aptes o no per celíacs, estils de cocció que 
relaxen, textures i a tenir en compte en els àpats, etc... i els canvis que puguin haver en casos puntuals. 
 
Una mare proposa que el menú sigui igual cada dia per fer més fàcil la gestió familiar i saber el que es 
menja cada dia, exemple dilluns ous, dimarts pollastre, dimecres vedella. Després de comentar-ho no 
es veu aconsellable, ja que els alumnes que es queden sempre els mateixos dies de la setmana només 
menjarien un tipus de menjar i és millor anar alternant. També hi ha pares que comenten la seva 
disconformitat amb els purés ja que és una textura que no agrada als seus fills. La resposta a aquest 
punt és que el puré nomé es dona un cop al mes. El menú està pensat per a totes les edats que tingui 
totes les textures i estils de cocció per a donar-li varietat i que els infants les puguin conèixer.  
 
Comissió lleure-monitors: La responsable Esther Jiménez fa la valoració de la memòria 2013-14 i la 
proposta pel curs 2014-15. Durant el curs s’han fet reunions periòdiques amb el coordinador 
d’Imalleure, fent suggeriments per tal d’incorporar en les activitats temes de l’alimentació saludable i 
eines per a enfortir la comunicació a les famílies. De cara al curs vinent es vol seguir treballant amb  les 
reunions periòdiques per tal de planificar i organitzar les ràtios dels infants segons el PFAM, conèixer el 
Planning d’activitats que es realitzarà al llarg del curs, introduir la neteja de les dents després de dinar a 
tot Primària, estudiar la reubicació de les taules del menjador de diferents cursos per tal de reduir el 
soroll al menjador i que es mengi en taules de 6-8 comensals, estudiar la possibilitat deposar estovalles i 
parar la taula. 
Es proposa fer un concurs per dissenyar el logo de l’Ampa els Ocells i treballar amb tallers de 
manualitats per al conjunt de l’escola (taulell escacs gegant, decoracions diverses, espais i activitats 
més tranquil·les, … així com estudiar possibles  ubicacions de l’espai migdiada de P4.  
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Comissió comunicació: La responsable Eva Sánchez no ha pogut venir a l’assemblea i fa l’explicació 
la presidenta.  
S’expliquen les ganes per part de la junta que les famílies coneguem l’activitat del menjador. Es fa 
menció de la publicació “Els fogons del Pau i la Paula” sobre el dinar de Nadal, i que s’està treballant 
amb Imalleure la posada en marxa del blog del menjador que permeti veure imatges i saber les 
activitats i recursos pedagògics que es fan a l’espai del migdia.  
S’ha treballat per poder tenir descripcions més acurades dels ingredients i coccions dels menús amb 
informació sobre aliments saludables.  
Els rebuts que arriben a les famílies porten detallats els dies de menús i els descomptes aplicats en cas 
de malaltia. 
 
Comissió RRHH, responsable inicial Maite Merino, posteriorment Maite Ruf. S’explica el canvi de 
gestoria cap a la secció laboral de Suport Associatiu per unificar el contracte amb la part de gestió 
comptable. S’ha dut a terme algunes sessions de formació en forns a les cuineres . Millora en la 
prevenció de riscos laborals amb la compra de mantes en cas d’incendis.  
Pel curs vinent es vol estudiar escenaris de futur i mitjans en cas de jubilació de la cuinera de l’escola, 
treballar un pla de formació i millorar l’empresa de gestió de riscos laborals, estudiar redistribuir les 
tasques actuals de la responsable del menjador per aconseguir més millores i control en la gestió. 
 
3.- Aprovació modificació Estatuts de l’associació.  
 
Es presenta les modificacions dels estatus vigents del 1999 per tal d’adaptar la comptabilitat anual a 
cada curs i així mateix incorporar les estructures de gestió del menjador: Comissió Mixta, Consell 
Escolar, Pla de funcionament anual del menjador (PFAM).  
Es fa la demanda de canviar la nomenclatura d’AMPA per AFA per tal de ser un nom més inclusiu: 
Associació de Famílies d’Alumnes, es considera que integra més a tota tipologia de les diferents 
estructures familiars actualment en el centre. 
S’aprova per unanimitat amb una abstenció.  
 
4.- Noves persones als òrgans gestió:  
Incorporació d’un associat/da de famílies per a la comissió mixta del menjador. S’ofereix voluntària la 
Libertad Solé. 
Incorporació de la Miriam Lara com a vocal vacant en la junta. 
S’informa que arrel de la dimissió de la vicepresidenta Maite Merino, la junta va acordar que la vocal 
Carme Jiménez fos la vicepresidenta. 
Es demana una mare o un pare per la comissió econòmica per la futura baixa de la tresorera però no 
surt ningú voluntari. 
 

5.- Explicació dels objectius de treball curs 2014-15 

• Comunicació famílies: Estudi nova presentació del menjador a les famílies de P3 i els diferents 
cursos, posada en marxa del blog del menjador. 

• Demandes millores cuina: Increment d’hores de personal auxiliar per ajudar en l’elaboració 
del producte fresc. Pressupostos per introduir un forn que alliberi feina i permeti cuinar de 
forma més saludable (vapor, menys fregits...) 

• Soroll a l’espai del menjador. Realització d’un estudi acústic per determinar els valors i 
promoure accions per millorar la reverberació del menjador. 

• Gestions millora proveïdors i incorporació d’ecològics en els sectors viables. Seguiment anual 
dels preus dels proveïdors. 

• Sistema avaluació qualitat servei: Conèixer el grau de satisfacció de les famílies a través d’una 
enquesta anual. 

• Hàbits saludables: implantació neteja de dents progressiva per fases fins assolir que sigui un 
hàbit a tota primària. 
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6. Aprovació proposta de pressupost 2014-15 i possibles inversions. 

Es fa referència a les explicacions de la tresorera en l’explicació de la comissió econòmica i 

s’expliquen els possibles estalvis en cas que l’iva del servei de monitors desaparegui al gener 2015 així 

com l’estalvi establert amb el nou contracte anual amb Imalleure sense afectar els sous dels 

monitors/es(. Es proposa destinar aquest estalvi a la incorporació d’un/a monitor/a més , incrementar 

hores/dia d’auxiliar de cuina i possibles inversions a estudiar com el forn, insonorització. 

El pressupost s’aprova per unanimitat. 

 

7. Qüestions sobrevingudes, proposicions. 

Es tanca la sessió a les 19:30h del 21 de novembre de 2014. 

Per a detall d’informació de cada apartat s’annexa còpia de la presentació a l’assemblea .  

 
 
Secretaria: Esther Jiménez.    Vist-i-plau presidenta: Maite Ruf 
 


