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Durant el curs 2010-2011 (curs en què l’AEE Institut Cubelles va disposar d’una 
subvenció de 3400€), l’AMPA gestionava un equip de futbol de naturalesa heterogènia 
(alguns eren alumnes del centre; d’altres no, però ho havien sigut; algunes persones no 
havien tingut mai cap relació amb el nostre institut). L’AMPA volia participar amb 
aquest equip en la lliga Ciutat de Vilanova i volia que l’AEE contribuís a sufragat la 
despesa que això comportava, de dues maneres:  

• Oferint l’AEE a l’AMPA una part de la subvenció de 3.400€ que l’AEE havia 
rebut el curs anterior per part del PCEE. 

• Demanant l’AEE a l’Ajuntament una subvenció per a aquest equip de futbol de 
l’AMPA. 

Com a president, vaig signar la instància redactada per l’AMPA sol·licitant una 
subvenció (29 de setembre de 2010)  i vaig omplir i signar els impresos corresponents 
(19 de març de 2010). Finalment, com m’imaginava, l’Ajuntament va denegar la 
subvenció al·legant, entre d’altres motius, que l’activitat no es desenvolupava al nostre 
municipi. 

Quant a la possibilitat de què l’AEE subvencionés aquest equip en concret, o d’altres 
activitats extraescolars de l’AMPA, la meva posició va ser (en aquell moment i mesos 
abans) sempre la mateixa: 

• Els diners de la subvenció rebuda per l’AEE s’havien de gastar en coses que 
perduressin en el temps o que beneficiessin a tot l’alumnat, no a una petita part 
de persones (com eren la dotzena de persones d’origen divers que podien estar 
jugant en aquest equip de l’AMPA). 

• Que les activitats esportives extraescolars de l’AMPA podien integrar-se dins 
l’AEE i gaudir-ne dels seus recursos amb la condició de què fossin 
autosuficients econòmicament (res  de baixar la quota gràcies a la subvenció 
conjuntural que podia rebre l’AEE)  i que els ingressos (quotes dels jugadors) i 
les despeses formessin part de la comptabilitat de l’AEE Institut Cubelles. Una 
opció com aquesta ens hagués ajudat a incrementar la subvenció rebuda en 
cursos posteriors. 

• Que davant d’una discrepància de criteri entre la vicepresidenta de l’AEE (i 
tresorera de l’AMPA: Dolores Homedes) i jo, només havia una solució: que 
decidís la Junta directiva de l’AEE. 

Durant aquell any, la Dolores em va notificar que havia fet tota una sèrie de despeses de 
l’equip de l’AMPA que carregaria a l’AEE però que retornaria (ja fos amb la subvenció 
que anàvem a demanar a l’Ajuntament per a l’equip o de qualsevol altra manera). 
Aquestes despeses alienes a l’AEE van representar un total de 735,60€: 



20-9-2010 Inscripció equip de futbol en Lliga Ciutat de Vilanova 250,00€ 
28-9-2010 Equipació equip de futbol AMPA 215,60€ 
29-9-2010 9 carnets d’Esportista del Consell Esportiu del Garraf 270,00€ 

Aquest equip de futbol sala va ser inscrit amb el nom d’AEE Institut Cubelles sense 
informar ningú (ens vam assabentar per les informacions esportives del Diari de 
Vilanova). Els rebuts o les factures d’aquestes tres despeses que finalment vaig rebre 
figuraven a nom de l’AEE. 

Ha passat el temps i aquest diners no han estat retornats.  

Com a president, vaig plantejar als socis i sòcies de l’AEE en l’assemblea extraordinària 
celebrada el dissabte 22 de setembre de 2012 què havíem de fer al respecte: reclamar els 
diners? Recordar-li el deute a l’AMPA sense reclamar-ho? 

A part de considerar que seria bo que  l’AMPA revisés els seus comptes de 2010, vam 
acordar: 

• Redactar un escrit dirigit a l’AMPA Institut Cubelles explicant que al 2010 van 
disposar d’uns diners de l’AEE que haurien d’haver retornat. 

• No reclamar el deute . 
 

Igualment, vam considerar que aquest escrit havia de ser una oportunitat per a 
manifestar a la nova AMPA la conveniència d’encetar un procés de diàleg que evités en 
el futur unes  situacions tant anòmales com les que s’han donat aquest principi de curs 
en relació amb les activitats extraescolars del nostre centre. 

Molt cordialment, 

 

Antonio Tinajas 

President de l’AEE Institut Cubelles de Cubelles 

 

 


