www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: +jjX hQI0 wSXM tdaZ VWhC qrMG +ME= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

Exp: 8874/2022/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE

L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 02/06/2022, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“3 COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
3.05.- 8874/1011/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PERQUÈ LES QUOTES DE LES ASSOCIACIONS DE PARES I MARES
DE L’ALUMNAT DE COL·LEGITS I INSTITUTS PUGEN SER DEDUÏBLES EN
L’IRPF.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'AMPA, és l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i Alumnes pertanyents a
un centre educatiu. A dia de hui aquestes associacions són una part important del
funcionament del centre, ja que és una de les vies a través de les qual les
famílies participen en el desenvolupament de les activitats de l'escola.
Les Ampes tenen un paper formatiu, informatiu i de representació 'vital'
dins de l'estructura de les escoles, com així ho han reconegut les diferents
comunitats autònomes a l'hora d'aprovar els seus respectius reglaments d'aquests
centres.
Un estudi de la Fundació d'Ajuda a la Drogoaddicció (FAD) en
col·laboració amb la UNESCO defineix 'Les AMPA en el sistema escolar espanyol:
com són, que necessiten i en que creuen' elaborat a partir d'una enquesta a 161
Ampes d'Espanya que representen a més de 21.000 famílies en centres públics,
privats i concertats conclou que la meitat d'aquestes organitzacions no disposen
de dotacions (ni local, ni ordinador ni telèfon) i que el 80% té menys de 20
integrants compromesos que desenvolupen les seues funcions amb uns mitjans
"precaris". Segons !'informe, menys del 5% compta amb personal auxiliar. Més
de la meitat no disposa de cap suport econòmic ni material que no siga el de les
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quotes de socis. De l'escàs 50% que sí que rep algun tipus de suport, tres de
cada 10 ho reben de l'ajuntament i només un 10% de la comunitat autònoma
corresponent.
Aquestes entitats i els seus membres, que tenen un funcionament
totalment altruista1 sense ànim de lucre i amb un objectiu clar centrat en la
millora de l'educació deis fills escolaritzats, suporten una intensa activitat al llarg
de l'any, amb reunions del Consell Escolar, propostes de realització d'activitats
complementaries i extraescolars i col·laboren en el desenvolupament de les
mateixes o de foment de la col·laboració entre tots els membres de la comunitat
educativa.
Entre els principals objectius de les Ampes hi figuren el trasllat de la
comunicació entre la direcció de l'escola i els pares i mares, participar en el
Projecte Educatiu de Centre i la Programació, activitats, en la gestió
econòmica del centre i poder conéixer a que es destinen aquests diners.
També participen i promouen cursos de formació destinats tant als pares i
mares (gestió d'emocions, alfabetització, absentisme, relació amb els fills,
prevenció de les drogues, assetjament escolar, rendiment acadèmic, tècniques
d'estudi, primers auxilis, hàbits saludables, sexualitat deis seus fills, gestió del
banc de llibres) i un llarg etcètera.
En l'actualitat sindicats, partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions
electorals i altres donacions a activitats prioritàries de mecenatge poden beneficiarse de les deduccions que preveu la declaració de l'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF). També són deduïbles de la quota de l'IRPF els
donatius a, entre altres, les fundacions i les associacions declarades d'utilitat
pública, incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002 de regim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), a les
organitzacions no governamental
a les que es refereix la Llei 23/1998 de
Cooperació Internacional per al desenvolupament, sempre que tinguen la forma
jurídica de Fundació o Associació i a les entitats religioses, però no les quotes a les
Ampes.
Les necessitats d'aquestes entitats són creixents, com també són els
problemes que experimenten molts centres i alumnes. La col·laboració de l'Estat
amb la inclusió de les aportacions a les Ampes entre els supòsits deduïbles
suposaria un reconeixement important al treball diari i incansable que realitzen
aquestes entitats, dinamitzaria els seus projectes, potencialitats i facilitaria que
molts pares i mares, sense associar, es feren socis i sòcies d'aquestes entitats,
quelcom que redundaria en més recursos de tot tipus.
Per tot això, el Grup Municipal de Compromís per Torrent, amb l’objectiu
d’incentivar i fomentar el associacionisme en aquelles activitats i funcions educatives
que redunden en un interés general. presenta els següents ACORDS:
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PRIMER.- Instar el govern de l’Estat perquè incloga, a partir de l'exercici
del 2023 dins dels supòsits deduïbles en la declaració de l'impost sobre la renda de
les persones físiques, les quotes de les associacions de mares i pares d'alumnes,
així com informar les confederacions d'AMPA d'aquests canvis.
SEGON.- Informar les AMPA de Torrent dels presents acords, així com també
al Consell Escolar Municipal de Torrent i la resta de confederacions d’AMPA
valencianes.
TERCER.- Notificar el present acord a la Mesa de les Corts Valencianes, a la
Mesa del Congrés dels Diputats i a la Mesa del Senat.
QUART.- Instar el Govern municipal que, en cas d’acordar-se la deducció
establerta al punt primer de l’acord, es puga conveniar, amb les AMPA que ho
demanen, que la notificació de les quantitats objecte de la deducció a les famílies
beneficiàries es faça per mitjans municipals, a l’objecte d’evitar-les les corresponents
despeses de tramitació i enviament que portarien aparellades”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el
Ple, en votació ordinària i per vint-i-dos vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat, condicionat
als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el que disposa
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la data de
firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret núm. 1661 de 14/04/2020)
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