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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL ECONÒMICA CURS 2019/20 
  
Identificació de la sessió  

  
Núm.: ASSEMBLEA GENERAL ECONÒMICA 
Data: 25 d’octubre de 2019 
Horari: 20:30 h.  
Lloc: Sala d’actes del Casal d’Avis, Alpicat  
  
Assistència  
    
Patricia Llorente, Presidenta.  
Assumpta Mor, Sots-presidenta. 
Esteve Torres, Tresorer. 
Jordi Lladó, Secretari. 
 
Vocals: Elisa López, Míriam Campos, Ariadna Bardina, Sandra Rodríguez, Nuria Escuer, 
Marta Pifarré i Carles Zaragoza.   
  
Col·laborador de l’AMPA: Jaume Viles.  
  
34 socis de l’AMPA.  
    
Han excusat la seva assistència: Estel Gatell i Montse Molina 
  
Ordre del dia  
  
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Balanç econòmic. 
3. Canvi del xandall escolar. 
4. Informació sobre la socialització del material escolar, curs 2019 - 2020. 
5. Precs i preguntes.  
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Desenvolupament de la sessió  
   

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’assemblea anterior, si s'escau  
  
S’aprova i es signa l’acta de l’assemblea anterior.  
 

2. Balanç econòmic  
  
La presidenta fa un resum del balanç econòmic. 
 
Sobre les activitats extraescolars explica els ingressos i despeses de les activitats, i les 
despeses que imputem al balanç de extraescolars, amb tots els punts revisats (sardinada, 
jornades, colònies de 6é), comunicant el saldo positiu de 954€. 
 
Sobre les quotes, explica quins son els ingressos (amb les previsions de despesa de material, 
excursions, etc...) i també s’explica quines son les despeses i perquè son superiors al que 
teníem aprovisionat (excursions, llibres, etc...). 
 
Resultat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA -15.404,64 € 

EXTRAESCOLARS 943,75 € 

SUBVENCIÓ 2017 12.000,00 € 

EXTRAESCOLARS PENDENTS DEL CURS 2017-2018 -2.845,00 € 

JORNADA ESPORTIVA CURS 2017-2018 -600,00 € 

RESULTAT -5.905,89 € 
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Saldos: 
Saldo inici de curs 2018-2019 

CAIXA GUISSONA 44.425,98 € 
BANC POPULAR 5.574,68 € 
ESTALVI POPULAR 55.000,00 € 
TOTAL 105.000,66 € 

 
Saldo final de curs 2018-2019 

CAIXA GUISSONA 31.365,74 € 
BANC POPULAR 4.873,43 € 
ESTALVI POPULAR 55.000,00 € 
TOTAL 91.239,17 € 

 
Es fa una explicació detallada de les 3 guardioles que gestionem des de l’AMPA: 
- EXTRAESCOLARS 
- QUOTES DELS SOCIS 
- RESERVA 
 
La gestió de les extraescolars genera sempre un benefici, ja que el cost de la mateixa mai 
es inferior al diners que se’n recullen. D’aquesta guardiola es d’on l’AMPA inverteix en 
material informàtic, jornades formatives, finançament per la Sardinada, festes de l’escola, 
colònies, etc... 
 
Amb els diners aportats pels socis es paguen les excursions, llibres socialitzats, projectes i 
material escolar, fotocopies, nòmines, gestoria, assegurances, informàtica, correu, 
comissions bancàries, compres, Castanyada, Nadal, obsequi de 6é i CAPS. 
 
Les quotes per als diferents cursos es calculen en base a les peticions de material, 
excursions i llibres que el claustre faci arribar a l’AMPA, el darrer curs l’equip directiu no va 
fer arribar a l’AMPA cap petició, es va limitar a copiar i enganxar la de l’any anterior, sense 
tenir en compte el greuge que això implica per l’AMPA quan no ha repercutit en les quotes 
el cost real del material necessari. 
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Des de la junta s’han pres una sèrie de decisions per implantar mesures de control de la 
despesa que l’escola fa dels diners dels pares, sense tenir “carta blanca” com els darrers 
anys. Aquestes mesures no van ser rebudes positivament per l’equip directiu. 
 
Quan els diners recollits en les quotes no son suficients per cobrir aquestes despeses, 
l’AMPA no ho repercuteix en els socis sinó que extreu de la primera guardiola 
(extraescolars) part del benefici per cobrir aqueta pèrdua. 
 

3. Canvi del xandall escolar 
  
La responsable de Segle XX, Pepita Cabiscol, presenta la seva proposta. Els assistents a 
l’assemblea poden comprovar la qualitat de les mostres que fiquem a la seva disposició. 
 
Es realitza la votació: 
- Vots ERREA - 15 
- Vots JOMA - 11 
- Vots SEGLE XX – 0 
- Abstencions – 11 
Dels 37 assistents, amb 15 vots es tria ERREA per tirar endavant el canvi de xandall. 
 
 
Pantalons amb goma - 24 
Pantalons recte - 4 
Abstencions – 9 
Dels 37 assistents, amb 24 vots es trien pantalons amb goma. 
 
Samarreta vermella – 26 
Samarreta blava – 2 
Abstencions – 9 
Dels 37 assistents, amb 26 vots es tria la samarreta vermella. 
 
Any d’instauració: 
2020-2021 - 16 
2021-2022 – 12 
Abstencions – 8 
Dels 37 assistents, amb 16 vots es tria el proper curs 2020-201. 
 
8 anys -2 
10 anys – 25 
Abstencions -7 
Dels 37 assistents, amb 25 vots es tria signar un contracte per 10 anys amb ERREA. 
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4. Informació sobre la socialització del material escolar, curs 2019-2020 
  
S’explica la intervenció de l’AMPA en el primer claustre dels mestres. La presidenta i en 
Jaume Viles hi van assistir per explicar al claustre la tasca de l’AMPA dins l’escola, tant per 
les famílies com pels mestres. 
 
S’ha creat un punt d’atenció personal de l’AMPA a l’escola, els horaris es penjaran i 
s’informarà a les famílies. 
  

5. Precs i preguntes 
   
No hi ha precs i preguntes. 
 
Vist i plau  
 El secretari  El president  
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