
  REUNIÓ ORDINARIA JUNTA AMPA CATALONIA 

 

 

DATA, HORA I ASISTENTS 

Comença la reunió a  les 19:00  del 25/10/2017 amb els presents: 

 Begoña 

 Carmen 

 Jesús 

 Marisol 

 Mireia 

 

Ordre del dia 

1. Reunió amb gestoria 

2. Escacs 

3. Samarretes 

4. Street Dance 

5. Halloween 

6. Nou membre junta 

7. Cinema 

8. Precs i preguntes 
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Desenvolupament reunió ordinària 

1.- Reunió amb gestoria 

El gestor se’n va del país, així que hem canviat de gestor. El traspàs no està sent bo perquè l’antic gestor 

envia constantment dades errònies. 

En els números del curs 2016-2017 hi ha un error (desquadrament per que hi ha quantitats afegides a 

columnes que no els pertoca), i al final el saldo net total es de 674€ (incloent les samarretes que ja es 

van pagar) 

Reunió amb el nou gestor: diu el gestor que no hauríem de gestionar el compte de colònies, ja que ens 

farà superar els 50.000€ i ens portarà problemes fiscals. Es decideix demanar-li a l’escola que ho tornin a 

gestionar ells. 

També diu que hem de deixar de facturar Tennis Taula tal i com es fa fins ara. Es paga en efectiu, no per 

transferència, així que el que paguem a Acció hauria d’estar separat en dos factures, una per l’import 

transferit i l’altre per l’import en efectiu. Això no porta més problemes sempre que el total anual que li 

paguem al Juanma estigui per sota dels 3000€ 

Carles ens enviarà un contracte en el que consta que subroguen el personal de ludoteca, i consta que hi 

ha una assegurança de responsabilitat civil que cobreix al Juanma. Aquest contracte relaciona 

laboralment al Juanma amb Acció i no amb nosaltres. 

 

2.- Escacs  

El profe demana 18€/nen, son 2€ més que el curs anterior. Li oferirem 17€/nen. 

 

3.- Samarretes 

No podem localitzar al propietari de la botiga des de principi de mes. 

 

4.-  Street Dance  

Al desembre es farà una exhibició pels pares (19-20), parlar amb el cole per tal de tenir el gimnàs sense 

cadires, que no coincideixi amb les nadales. 

 

5.-  Halloween 

S’acorda que no pot entrar cap menor d’edat que no vingui acompanyat d’un adult. No pot entrar gent 

que no siguin alumnes, ex-alumnes o els adults acompanyants. 
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6.- Bou membre junta 

Es proposa que l’Alejandra Aravena s’incorpori a la Junta durant aquest curs 2017-2018. Aprovat per 

unanimitat. 

 

7.- Cinema 

Francina no pot venir mes a fer l’activitat. Ens passa el contacte d’uns companys seus que estan 

interessats a realitzar-la. La Sandra i la Begoña parlaran amb ells i acabaran de concretar l’activitat 

(preus, horaris, etc.). 

 

8.- Precs i preguntes 

Sandra exposa que els membres de la junta que no tinguin fills en activitats, tinguin la gratuïtat de la 

quota de soci. S’accepta la proposta. 

Marc exposa la possibilitat de fer la junta més transparent penjant les actes de la junta i de les 

assemblees al web de l’AMPA. S’accepta la proposta. 

Sandra exposa la possibilitat de mirar un canvi en l’assegurança contractada, ara es de tipus nominatiu i 

es molt difícil de gestionar, es demana que passi a ser per volum d’associats. S’accepta la proposta. 

Marisol exposa la necessitat que la farmaciola sigui més accessible als delegats i es proposa posar-la en 

el quarto de material exterior annex al despatx de l’AMPA, també hauria de tenir els papers de les 

assegurances. S’accepta la proposta. 

S’estableix com a horari d’atenció als associats els dijous de 17:00 a 19:00. 

Sandra exposa la necessitat que els membres de la comissió de festes tinguin copies de les claus del 

despatx i el magatzem intern de l’AMPA per a poder accedir i fer les reunions i tenir accés al material. 

S’apropa la proposta. 

 

 

 

 

S’acaba la reunió a les 20,00h. 
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Annex acta reunió 

N/A 

 

Presidenta  Secretari 

María Soledad García Muñoz Marc Garcia Serrat 

 


