
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 18:30  del 19/10/2016 amb els presents: 

 Jesús 

 Begoña 

 Raquel 

 Marisol 

 Mireia 

 Sandra 

 Carmen 

 Marc 

 Victor 

 

Ordre del dia 

1. Festa de Halloween 

2. Caixa 

3. Pressupost activitat cinema 

4. Consell escolar 

5. Nou enfocament AMPA 

6. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Festa de Halloween 

Begoña exposa la planificació de la festa de Halloween. Veure annex planificació entregada per la 
Comissió de festes. 

 

2.- Caixa 

Marc explica la reunió que s’ha tingut amb l’entitat bancària per el canvi d’apoderats. 

CaixaBank ens ha notificat que es possible tenir un usuari amb accés només de consulta però que aquest 
usuari ha d’estar associat a un DNI, Jesús ofereix el seu. 

S’aprova que el membre de la junta que estigui associat al usuari de Línia Oberta amb permisos de 
lectura sigui: 

 Jesús Reategui Morales (DNI: 26298139P) 

S’aprova que Marisol i Mireia siguin les persones que contactin amb CaixaBank per tractar de renegociar 
les comissions que s’apliquen en les gestions bancàries de l’AMPA. 

 

3.- Pressupost activitat cinema 

Sandra, explica que ha rebut el pressupost per l’activitat de cinema, comunica que segons la monitora 
de l’activitat aquesta es pot classificar com activitat educativa i no s’hauria de repercutir el IVA en la 
factura. Al mateix temps ens explica que el pressupost es de 1000€ per a 10 nens, amb un màxim de 12 
nens. 

Es proposa fer-li arribar una proposta de 1100€ per els 12 nens que hi ha inscrits a l’activitat. Mireia 
comenta que seria més còmode per l’AMPA que el IRPF el descomptes la monitora i que no s’hagi de 
deduir de la factura ja que així ens estalviem fer declaració de IRPF. 

S’aproven els punts del paràgraf anterior. 

 

4.- Consell escolar 

Sandra fa un resum del darrer Consell Escolar, es van tractar els següents punts: 

 Desde el consorci s’ha sol·licitat a l’Escola les dues actuacions que consideren prioritàries. 
L’Escola ha enviat com a proposta La millora de les tanques de exteriors i els patis de Infantil. 

 L’Escola comunica que te identificats uns problemes puntuals que hi ha hagut amb el menjador i 
notifica que ja es dona per resolt el tema de les queixes per la qualitat i/o quantitat dels àpats. 



  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 
 Es notifica que en el sector de pares hi ha dues persones que acaben el seu mandat i que les 

eleccions per a cobrir aquestes places serà al més de novembre. 

Sandra exposa uns temes que voldria portar al proper Consell Escolar: 

 Modificar el protocol de pluja, en el que afecta als germans dels alumnes de  cicle inicial. 

 La piscina d’infantil ja val 70€, gairebé el mateix que el curs passat. Es vol fer arribar al Consell 
que el sentiment general entre els pares d’infantil es que es podria pagar el 85€ del curs anterior 
i posar un autocar per a baixar els nens a l’escola. 

S’aprova dur al Consell els dos temes esmentats. 

 

5.- Nou enfocament AMPA 

Dins aquest punt s’engloben tot un conjunt de punts, els relaciona els acords als que s’ha arribat en cada 
un d’ells. 

 Marisol exposa que l’arrencada del curs no ha funcionat com s’esperava. S’aprova Millorar el 
tema de l’ introducció d’inscripcions, el sistema de dividir la feina no ha estat tant beneficiós 
com es va pensar. 

 Sandra exposa que hi ha uns mitjans per a que els socis puguin contactar amb la Junta. S’aprova 
que el canal de comunicació amb la Junta sigui el correu electrònic o la bústia de l’AMPA i els 
formularis de canvi d’activitat. Els membres de la junta hauran d’indicar als pares que facin us 
d’aquets canals. 

 Jesús exposa que no creu que es tingui prou informació de l’estat de comptes per a prendré 
algunes decisions. Es tractarà d’informar de l’estat de comptes i es recorda que s’està 
gestionant amb l’entitat bancària un usuari de consulta de lliure accés per a tots els membres de 
l’AMPA. 

 Quotes de soci i rebuts activitats. 

o  Es parla del cas concret d’Isabel i s’aprova comunicar al associat que si no fa front al 
deute que te amb l’AMPA, les seves filles hauran de deixar l’activitat de patinatge. 

o Fraccionament de rebuts o aplaçaments de pagaments, s’aprova que les peticions dels 
socis s’han d’adreçar a la junta que les estudiarà per tal d’aprovar-les o denegar-les. 

 Sopar de germanor: es posposa per a la propera reunió de la Junta. 

 Samarretes: es posposa per a la propera reunió de la Junta. 

 Victor exposa la possibilitat de canviar els dies de reunions per divendres o caps de setmana. 
S’aprova fer algunes de les reunions de Junta en divendres o caps de setmana. 

 Donació Escola: es posposa per a la propera reunió de la Junta. 



  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 
 Descomptes en quotes i/o rebuts: 

o  Victor exposa que s’hauria de revisar la gratuïtat d’una activitat per el delegat i/o 
membre del a Junta. S’aprova que un cop iniciat el curs amb els delegats ja treballant 
amb aquestes condicions no es possible aplicar canvis però que es revisarà la gratuïtat 
abans de final de curs. 

o Marisol exposa la possibilitat d’un descompte per a família nombrosa o per germans en 
la mateixa activitat. S’aprova revisar i establir alguna mena de descompte per al proper 
curs. 

 

6.- Precs i preguntes 

No hi ha precs i preguntes. 

 

 

S’acaba la reunió a les 21,00h. 
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Annex acta reunió 
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Presidenta  Secretari 

María Soledad García Muñoz Marc Garcia Serrat 

 


