FEDERACIO COORDINADORA DE LA ASSOCIACIO DE PARES Y MARES D’ALUMNES DELS
CENTRES EDUCATIUS DE CASTELLDELFES
Acta de la reunió celebrada el dia 27 de febrer de 2015 a las 9:30 en el casal de cultura de
Castelldefels.
Assistents:
Escola Gaudí: Lara Piñol i Marga Gil
Escola Garigot: Magda Herrero
Escola Josep Guinovart: Ivana Travesi i Javier Cachán
Escola Margalló: Francesca Yepes
Escola Torrebarona: Helga Sánchez i Eva Bou
Escola Jacint Verdaguer: Silvia Oliva
Escola Lluis Vives: Sergio González
Escola Els Pins: Lourdes Carreras
Institut Mediterrània: Ángel Milla
Ordre del dia:
1.- Informació de les següents reunions:
- Pla de Mobilitat (Helga, Sergio)
Sergio ens explica que l’Ajuntament va presentar un projecte de mobilitat pels pròxims 6 anys i
que es crearà una taula per treballar-lo amb les entitats de la ciutat.
Es van traslladar les preocupacions de les Ampas en referència a la mida de les voreres dels
accessos a les escoles, les interrupcions dels carrils bici i la possibilitat d’implantar els camins
escolars a tota la ciutat.
Convocarem, com cada any, una reunió amb la policia local per traslladar els temes de
mobilitat que ens afecten a la comunitat educativa.
- Pla Educatiu d'Entorn i Extraescolars (Lara)
Lara ens explica que ha canviat la Llei de subvencions i que per les extraescolars lúdiques s’ha
de justificar la totalitat del projecte, no només la quantitat subvencionada.
Fins ara les escoles reben la subvenció de les activitats lúdiques i les Ampas la subvenció de les
activitats esportives. Es convocarà a escoles i ampas per aclarir la nova situació i com s’ha de
fer a partir d’ara.
La data de la final de l’Scrabble serà el 10 d’abril.
El 20 de març hi haurà un eclipse de 9:30 a 11:30. A la plaça de l’esglèsia es posaran telescopis
per veure-ho. A les escoles que ho demanin se’ls repartirà 20/25 ulleres perquè ho puguin
veure.
El 8 de març es farà el Matesfels, una gimcana de matemàtiques
- Impost de Societats (Ivana, Lara)
Lara i Ivana expliquen que s’ha produït una modificació en el 347, respecte fa uns 10 díes, per
la pregunta que han realitzat diverses entitats a Hisenda per aclarir si s’havia de presentar o no

les subvencions de menys de 3005,06 euros al model 347. La resposta d’Hisenda es que NO.
Només s’han de declarar les subvencions de més de 3005,06 euros.
Respecte a la obligació de presentar l’impost de societats, les entitats que tinguin activitat
econòmica hauran de presentar-ho. El límit d’ingressos que sembla que el ministre d’Hisenda
vol posar en 50.000 euros, afecta a la totalitat de les rendes, si les rendes “no exemptes” no
superen els 2000 euros. Per tant, si les Ampas tenen una mínima activitat econòmica (renda no
exempta) ho hauran de presentar igualment.
- Sociabilització de llibres (Angel)
Àngel explica que l’Ajuntament ha organitzat una formació per les Ampas de secundària sobre
socialització de llibres. Estan assistint els 4 instituts. S’ha fet la primera sessió i resten dues
més.
- Jurat V concurs de curts NODAIGUAL (Andrea)
Andrea va assistir com a jurat al concurs de curs i ens informa que es projectaran durant les
“Jornades de les dones”. La gala d’entrega de premis serà dissabte 7 de març a les 18h al
teatre plaça i haurà una projecció dels guanyadors el 10 de març a les 19h. a la biblioteca.
2.- Informació sobre la presentació al Ple de l'Ajuntament de l'escrit de rebuig a l'aplicació de
l'impost de societats a entitats sense ànim de lucre i sobre la moció presentada pels grups
municipals ICV-EUiA i PSC sobre el mateix assumpte.
S’explica que es va llegir al Ple l’escrit que vàrem presentar amb el suport de 52 entitats de la
ciutat. També es va presentar una moció per part de ICV-EUiA i PSC sobre el mateix assumpte i
va ser aprovada amb el vot favorable de ICV-EUiA, PSC i CiU i el vot en contra de PP, AVVIC, un
regidor no adscrit i un regidor de Unió.
Al ple es va explicar que el ministre d’Hisenda va dir a la premsa que modificarà la llei per tal
de que les entitats amb ingressos inferiors a 50000 euros no hagin de tributar per l’impost de
societats. Restem a l’espera de veure el text d’aquesta modificació per poder valorar-la.
3.- Propostes per propera formació.
En aquest moment, no hi ha cap proposta. Queda pendent per la propera reunió.
4.- Scrabble.
Lourdes demanarà a la Rosita que ens pot oferir de berenar per la final de l’Scrabble. La resta
preguntarem a altres comerços que ens poden oferir i ho posarem en comú.
La regidoria de joventut ens informarà de quins premis posaran per tal de completar-ho
nosaltres. En total seran 12 premis de les diferents categories.
5.- Comparativa de preus (Cuota d'Ampa, material, llibres...)
Per falta de temps, ajornem aquest punt per fer un monogràfic el 27 de març amb totes les
Ampes. Es demana que les persones encarregades d’aquest tema a cada Ampa puguin assistir
per fer una comparativa de preus de quota d’Ampa, material i llibres i compartir els diferents
mètodes de gestió dels llibres, socialització, etc.

