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Reunió amb únic punt d’adequar el pressupost. 

1- Modificació de Pressupost   

Es recorda la situació actual, amb els percentatges i valors de cadascuna de les quotes. Així 

actualment es paga quota de material + AFA + llibres de 93 € tot en un mateix paquet. Com 

l’Ajuntament subvenciona el 75 % del material, cal justificar clarament en quines proporcions hi ha 

cada part de la quota.  

Per tant, cal especificar els diferents apartats (material, AFA, llibres). A més cal actualitzar els preus 

ja que de moment som de les escoles que menys quota tenen per material i AFA. Per altra banda, 

l’Ajuntament està acabant de decidir quins % de subvenció dóna, i si fa una subvenció per alumne o 

per %. 

Es reflexiona que els llibres de biblioteca poden anar a socialització, i per tant que es podrien incloure 

com a tal, i per tant estar subvencionada. Es recull l’aportació i es parlarà amb equip directiu. 

Es presenten els pressupostos actuals i les noves propostes. La diferència està en l’aportació a 6è. 

S’actualitzen algunes dades (de despeses no realitzades, d’ imprevistos,...)  i es parla de l’aportació a 

6è. Hi ha debat de si cal mantenir l’aportació o de com gestionar-la.  

Es valoren opcions de: 

 1- Treure tota l’aportació. 

2- Reduir quantitat a 200 €. 

3- Mantenir la quota a 300€. 

Es fan votacions i els resultats són: 

      1- 2 vots 

      2- 2 vots 

4- 3 vots 

      Abstencions:2 vots 

Per tant es decideix mantenir la quota a 300 €. 

 

Es fa segona votació per decidir les quotes. Hi ha una proposta d’augmentar 10 € la part de quota de 

material i 5 € la part de quota d’AFA, que s’accepta de manera unànime. Per tant la quota final serà de 

118 €. Es farà cobrament de paga i senyal de 25 €. Es redactarà un text per explicar tot a les famílies. 

 

Es tanca la reunió a les 20:50h. 

 

   


