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Benvolguda senyora: 

Des de la posada en funcionament del PCEE, han anat canviant els criteris per a concedir les sub-
vencions a les AEE i la manera que aquestes tenien de gastar aquest diners i retre comptes. 
L’objectiu principal  que s’ha volgut assolir amb les AEE, els ajuts econòmics i el suport dels Con-
sells Esportius, ha estat, al meu parer, l’organització d’activitats extraescolars per part dels centres 
de secundària. Això explica que, en el nostre cas, que mai hem tingut l’oportunitat d’organitzar ac-
tivitats extraescolars, haguem rebut subvencions l’import de les quals ha anat decreixent. Tot i així,  
hem rebut subvencions, entre d’altres motius, perquè l’organització d’activitats extraescolars no és 
l’única cosa que es té en compte a l’hora de calcular la subvenció que és finalment atorgada, com 
recullen els indicadors de la Resolució PRE/2662/2011, de 24 d’octubre.  

 
Quelcom de semblant passa amb les tasques del coordinador del PCEE, que van més enllà de les 
lligades a les activitats extraescolars. A més, en el nostre centre, el coordinador s’ha encarregat de 
l’organizació i supervisió de les competicions de futbol, ping-pong i bàdminton que s’han fet els 
dos darrers cursos durant el temps d’esbarjo (calendaris, control del material, actes, resultats de les 
competicions, difusió de la informació a la web del departament i al gimnàs, cobrament  de la quota 
per participar, arbitrar quan no hi ha qui ho faci, etc.). 
 
Al llarg dels 3 darrers cursos, l’AEE ha rebut 5.800€ en subvencions (estem pendents d’una darrera 
que no serà superior als 1.400€). El cobrament d’1€ al nostre alumnat que participa en les activitats 
del pati, acordat fa un any i mig, ens ha generat uns ingressos addicionals de 224€. Vostè ha rebut 
de part meva les actes de les assemblees generals on s’ha informat detalladament dels comptes de 
l’AEE, reunions que van comptar amb la presència de l’anterior director. També ha rebut la relació 
de despeses i ingressos d’ambdós exercicis. Li faig un resum de com s’han gastat aquest diners, des 
de la primera factura, pagada el 27-11-2009  fins la darrera factura, abonada el 30-09-2012: 

 

Concepte de la despesa Euros 
Ferreteria (fonamentalment, material per a pintar) 339,61 
Material d’oficina, llibres, taxes, fotocòpies, correus... 132,80 
Comissions bancàries. 111,92 
Préstec a l’AMPA (que no va retornar). 735,60 
Material esportiu 3.983,74 

Fungible 2.347,08 
Inventariable 1.636,66 

Premis i arbitratges 451,44 
Desplaçaments alumnat i professors 76,00 

TOTAL 5.831,11 
 

En definitiva, el compte corrent de l’AEE disposa en aquest moment de 192,89€, un cop 
descomptats els 243,77€  que l’AEE em deu a mi.  



En aquest resum de la despesa hi ha dues coses que criden l’atenció. La primera és el concepte de 
FERRETERIA, del tot inusual en la comptabilitat d’una AEE, i que es justifica perquè, qui subscriu 
aquestes línies, ha utilitzat el seu temps lliure, el seu esforç i la seva habilitat per a fer allò que, en 
condicions normal, s’acostuma a encarregar a empreses externes: dissenyar i pintar 8 pistes 
esportives (bàdminton, voleibol, futbol), 5 d’elles dues vegades. 

També crida l’atenció el concepte de material INVENTARIABLE, però existeix en la nostra AEE 
perquè hem comprat taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, pals de voleibol, cistelles de korfball, 
etc. A més, la major part d’aquest material inventariable (les taules de ping pong, les cistelles de 
bàsquet, les cistelles de korfball, etc,)  ha calgut muntar-lo (podíem haver optat per pagar perquè ho 
fessin d’altres; per exemple, a 50€ la taula de ping pong), i ho ha fet la mateixa persona que ha 
pintat les pistes: Antonio Tinajas. 

No cal esforçar-se massa per adonar-se de qui ha estat el gran beneficiari de l’existència de l’AEE 
Institut Cubelles: l’Institut i el seu alumnat, present i futur (i, contra tot pronòstic, l’AMPA, de qui 
s’espera que sigui contribuent del pressupost de les AEE, i no beneficiari). 

Aquest curs teníem per primera vegada l’oportunitat d’organitzar una activitat extraescolar 
(voleibol femení). No ha estat possible perquè vostè, contràriament a allò que és habitual, li ha 
negat a l’AEE Institut Cubelles l’espai que li demanava. El resultat de tot plegat és que tenim una 
pista amb dos camps de voleibol i el millor gimnàs de tota la comarca sense que ningú l’utilitzi. 
Mentrestant, les mateixes persones que estàvem al capdavant de l’AEE hem hagut de crear un club 
de voleibol i sol·licitar el recolzament de l’Ajuntament per a poder oferir l’activitat extraescolar de 
voleibol que ens demanaven les noies de Cubelles. Una situació incomprensible, que no ha resolt 
les nostres necessitats, i que ha generat incomptables problemes i mals de cap a persones que, de 
manera altruista, només volien oferir un servei que, a més,  hagués prestigiat el nostre centre. 

Finalment, en la reunió que va tenir amb mi i la meva companya del departament d’Educació Física 
el passat dijous 18 d’octubre, va manifestar la seva voluntat de no renovar la participació de 
l’Institut Cubelles en el Pla Català “Esport a l’Escola” i, de retruc no nomenar la persona que jo li 
proposava com a Coordinadora del PCEE. 

En conseqüència, li demano: 

1. Que em confirmi si la seva intenció és renovar o no la participació de l’Institut Cubelles al 
PCEE. 

2. Cas de no renovar l’esmentada participació, que em doni una explicació, ateses les 
conseqüències negatives que aquesta decisió tindrà per a l’AEE, el centre i el seu alumnat. 

Cordialment, 

 

 

Antonio Tinajas 

President de l’AEE Institut Cubelles de Cubelles 


