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ASSEMBLEA ORDINÀRIA - 30 d’octubre de 2017 

Assistents: Daniel Butti, Meritxell Delgado, Eva Pujadas, Ainhoa Estrader, Alicia 

Sanchez, Georgina Gómez, Carlota Magester, Sergi Astier, Rebeca Peña, Eva Sabrià 

i Damià Jiménez. 

Inici a les 17:10 h.  

1- Rendiment de comptes del 2016/17. Es presenta a Meritxell com a portaveu 

de Maria Teresa, i entre els membres de la Junta llegeixen el balanç econòmic del 

2016. Destaca:  

 Despeses 

- Imprevistos: es destina quantitat pel que pugui passar (regals, flors, 

material trencat...).   

- Acollida Saned: era servei contractat amb ells i que en ocasions era 

deficitari, però ara s’ha millorat. 

- Campanya solidària: va ser per enviar paquets.  

 

Ingressos 

- Bonificació saned. 

Aclareix els totals dels pressupostos, i especifica quins càrrecs corresponen a 

endarreriment, i també es comenta que del saldo inicial no tot és de l’AMPA de 

manera directa, i s’explica com funcionen les AMPES, i que l’escola necessita 

pagaments trimestrals i que fan de gener a desembre i nosaltres fem de setembre 

a setembre. També que hi ha un cash-flow de pagaments ja fets. 

 

S’aprova el balanç. 

 

2- Proposta de pressupost pel curs 17/18 

Passem a la proposta del pressupost 2017/18. Destaca: 

 Despeses 

- Menjador: es modifica a 250 €, ja que amb nova dinàmica de la nova 

empresa falta material. 

- Imprevistos: s’amplia a 250 € pel que pugui passar, en tot cas si sobren 

serà positiu. 

- Comissions bancs: s’han reduït molt pel TPV. 

- S’afegeix provisió per rentaplats ja que pot ser que s’acabi espatllant i caldrà 

un nou. Es destinen 600 €.. 
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Ingressos 

- Quota material comptant 93 €. 

 

S’aprova la proposta. 

 

3- Elecció de càrrecs  

Es presenten a disposició els càrrecs actuals de president, secretari i 

vicepresidenta. Ningú té objeccions. Es presenta Meritxell Delgado com a 

tresorera i per tant els càrrecs queden: 

President: Daniel Butti (seguirà per un any) 

Vicepresidenta: Eva Pujadas (seguirà per un any) 

Tresorera: Meritxell Delgado 

Secretari: Damià Jiménez 

 

S’aprova la proposta de càrrecs. 

 

Acaba la reunió a les 18:10 h. 

 


