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ASSEMBLEA ORDINÀRIA - 28 d’octubre de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Meritxell Delgado, Laia Doménech, Eva Sabrià, Daniel 

Butti, Ainhoa Estrader, Rebeca Peña, Álvaro Méndez, Loreta Cánepa, Elisabeth Solé, 

Beatriz González, Ana M. Suárez, Alba López, Rosa Mª García, Jésica, Deborah 

Andrés,  i Damià Jiménez. 

Inici a les 17:05 h.  

1- Es presenta l’acte i es diu ordre de la reunió. 

- Rendiment de comptes del 2018/19 

- Proposta de pressupost pel curs 19/20 

- Càrrecs 

Al finalitzar l’Assemblea Ordinària n’hi haurà una d’extraordinària. 

 

2- Rendiment de comptes del 2018/19.  Es llegeix el balanç econòmic del 

2018. S’adjunta document. Destaca:  

 Despeses 

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

material trencat, cartells,...).   

- Material de menjador.  

- Canguratges, festes,... 

- Firma electrònica 

Ingressos 

- Saldo targeta Carrefour. 

- Quota material. 

S’aprova el balanç. 

 

3- Proposta de pressupost pel curs 18/19 

Passem a la proposta del pressupost 2019/20. S’adjunta document. Destaca: 

 Despeses 

- Imprevistos: 200 € pel que pugui passar, en tot cas si sobren serà positiu.  

- Coberts menjador:150 € 

     Ingressos 

- Targeta regal Carrefour, Saldos anteriors, Menjador, Escola, Quota material. 
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Dani comenta que tot i el saldo positiu anirà bé mantenir aquests nivells per si 

surten imprevistos.  

Rebeca comenta que hi ha gent que no es queda a permanències ni menjador i que 

potser no hauria de sortir de l’AFA el regal a les monitores. També que el personal 

de neteja podria tenir un detall. Fem valoracions i votem que s’inclogui al 

pressupost un augment en la partida a regals pel personal no docent. 

També comenta que perquè la fotocopiadora depèn de l’AFA i no ho fem pel nostre 

compte o altre proveïdor. En Daniel comenta les característiques del servei i que no 

depèn de res que puguem decidir, ja que ve marcat pel Departament. 

S’aprova la proposta. 

A partir d’una proposta en reunió de Junta, es comenta que de cares al proper curs, 

de la quota d’AFA, s’especifica que hi haurà barem segons número de fills. La quota 

serà de 25€ per alumne, si són dos germans serà descompte de 10%, quedant en 

22,5€ pel segon fill/a i per 3 germans per 19 € el tercer fill/a (25% de descompte).  

Hi ha debat de si per les famílies amb fill únic és just que paguin més. Valorem si 

és efectiu baixar les quotes per famílies amb més d’un fill. 

Es comenta que no es pot fer barem segons renta, que pot ser cal incloure famílies 

monoparentals o famílies en risc social.  

Votem si cal aplicar barem o no. Surt per majoria que no cal fer cap canvi, i que en 

tot cas les famílies que tinguin alguna dificultat parlin directament amb direcció o 

AFA. 

 

4- Càrrecs  

Es presenten a disposició els càrrecs actuals de presidenta, secretari i tresorera. 

Ningú té objeccions ni hi ha propostes. 

      A més es proposa si hi ha qui vulgui ser vocal d’alguna comissió, a part de les 

tres persones que ja ho són. Tampoc surt ningú. 

      Daniel Butti seguirà com a representant de l’AFA pel Consell Escolar.  

 

5- Precs i preguntes. 

 No n’hi ha. 

Acaba la reunió a les 17:50 h. 

Presidenta                                                                                  Secretari   

 

 


