
Reunió mensual de l’AMPA. 19 de setembre de 2016 

Assistents 

Jordi Beringues, MªAngels Comellas, Vicenç Pujals, Ylenia Aroca, Imma Gonzalez, 

Maura Cunill, Anna Romera, Anna Perarnau, Sara Isach, Montse Rosiñol,  Marc Serra,  

Albert Borrellas. Miquel Angel Martinez, Sara Cols, Gemma Tort, Dolors Prat, Marc 

Vila, Merce Lopez, Mª Eugenia Panella, Lluis Bartolo i Sandra Canudas.  

1.Aprovació de l’acta anteror. 

2.Estat de comptes. 

SALDO BANCS a 01-09-2016 
SALDO CTE. GENERAL AMPA 14.553,20€ 

SALDO CTE. TERMINI 25.000,00€ 

TOTAL GESTIONAT A NOM DE L’AMPA 39.553,20 € 

SALDO CTE. AVUIxTU-DEMÀxMI 1.185,75€ 

SALDO CTE. ESPORTS 4.132,92€ 

CTE. GESTIONATS PER ESCOLA/AJUNTAMENT 5.318,67 € 

TOTAL 44.871,87 € 
 

3. Quotes AMPA 

Es decideix definitivament fer la proposta de modificació de quotes de L’AMPA a 

l’Assemblea General. 

Primer fill: 30 euros / Segon fill 50 euros / Tercer i mes fills 50 euros per família. 

4. Esports 

El responsable d’esports Marc Vila, es compromet a fer un seguiment de com van els 

vestuaris, si estan nets o no. 

Si continuen bruts es queda que es farà una queixa directe a l’Ajuntament d’Avià. 

 

 



5. Festa fi de curs. 

 

Segons la taula es compleix amb l’objectiu demanat. 

Es parla de fer canvis a la festa de final de curs: 

Els monitors vindran sopats o se’ls farà un entrepà. 

S’aprova passar per e-mail les fotos de final de curs a tots els alumnes. 

       

FESTA FINAL DE CURS 2015/16 
       

TOTAL INGRESSOS    5.597,10 €  

INGRESSOS TIQUETS SOPAR (inclòs monitoratge)  5.382,75 €   

SUPERÀVIT BAR   214,35 €   

 INGRESSOS BAR:  375,05 €    

 Ingressos: 203 tiquets*1,5€ + 57 tiquets*1€ 361,50 €     

 Diferència en fer arqueig caixa 13,55 €     

 DESPESES BAR:  160,70 €    

 Fra.compra a BGRUP 614,51 €     

 Fra. devolució a BGRUP -432,89 €     

 Begudes que es va quedar el Lluís cuiner -42,00 €     

 Cafè 19,70 €     

 Petit Preu (aigua cafetera) 1,38 €     

       

TOTAL DESPESES    6.889,52 €  

Fra. LLUÍS (CUINA) (200*14,00€ + 194*10,50€ + 2*7,00€) + iva (=485,10€) 5.336,10 €   

Fra. LLUÍS (CUINA) (Devolució iva fra.): 485,10€   -485,10 €   

MONITORS (550€ + 50€ de material)   600,00 €   

Fra. OCI-TOUR (organització activitats escola)   847,00 €   

DE TOTS COLORS (taller de cuina)   28,72 €   

L'STOP (coques berenar)   70,30 €   

ACTIVITAT ZUMBA (Beth)   25,00 €   

LOCAL AVIANÈS (per obra teatre, només neteja)   50,00 €   

PAPERERIA AGNÈS (fotos i cartolines)   179,50 €   

FOTO LUIGI (orles)   238,00 €   

       

RESULTAT FESTA FINAL DE CURS 2015/16       -1.292,42 € (DÈFICIT) 

       

Notes: Les despeses dels monitors no han quedat cobertes amb els 3€cobrats per nen (el sopar dels monitors no es 
cobra) 

A dia 11-10-16 queda pendent de rebre l'abonament de l'IVA de la factura del Lluís.     



Les orles dels alumnes de 6è les continuarà pagant l’AMPA com fins ara. 

Es comenta que la nova comissió de festes decidirà si a la festa es fa un sopar, dinar, 

pica-pica o res. 

Es decideix que la festa de final de curs ha d’acabar ser autosuficient, però per aquest 

any es fa una votació i per 11 vots guanya invertir-hi 600 euros. 

No invertir res 4 vots 

Invertir 600 euros 11 vots 

Invertir 1000 euros 6 vots 

 

6. Llibres 

Es comenta que es parlarà com funciona realment el tema dels llibres i que hi ha diners 

disponibles. 

 

7. Pressupostos 

Festa de final de curs: 600 euros 

Escola: 4000 euros 

 

8. Assegurança 

Es decideix que es mirarà si realment totes les assegurances que tenim  de 

responsabilitat civil amb FAPAC son obligatòries o no, i si no ho son automàticament 

les anul·larem. 

 

9. Eleccions  

Han d’entrar 13 persones a l’AMPA, es demanaran voluntaris. 

La comissió d’extraescolars també portarà el tema dels ninots de neu. 

La comissió de menjador també portarà la comissió d’Avui per tu demà per mi. 

La comissió de llibres s’encarregarà de portar a cada reunió el correu (se’ls i dona la 

clau de la bústia). 

Encara queda alguna comissió que no ha passat la memòria! Es demana fer-ho es mes 

aviat possible. 



9. Comentaris 

 

Encara estem esperant resposta de la subvenció a baix mencionada, estarem al cas. 

Subvencions a favor d'associacions de mares i pares d'alumnes de l'àmbit de la demarcació de 

la Diputació de Barcelona, per a l'any 2016 (Convocatòria) 

 

Data de l’ASSEMBLEA GENERAL 17-10-2016  a les 20:30 primera convocatòria, a 

les 21:00 segona convocatòria. 

 

 

   President            Secretaris  

     

 

http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=MjE4OTQ&CodC=MTMyMDU
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=MjE4OTQ&CodC=MTMyMDU

