ACTA REUNIÓ COMISSIÓ ECONÒMICA

DIA: 9 de Novembre 2018
LLOC: BAR BERLANGA
PERSONES ASSISTENTS

Càrrec

Nom

Presidenta

Elisa García

Membre de la comissió econòmica

Paco Ruiz

Membre de la comissió econòmica

Paz Viñal

Extresorer

Pachi Balaguer

Tresorera

Lorena Rodríguez

Primera reunió de la Comissió Econòmica, on es van revisar els següents punts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fons solidari
Quota de l'AMPA anualitats 2018 i 2019.
Subvencions
Loteria
Roba esportiva
Balanç econòmic.

Es van nomenar les persones responsables per a cadascuna de les tasques que coordina
la comissió econòmica i finalment es van establir les accions immediates a realitzar.

1. Fons solidari.
Es posa en comú la gestió del fons solidari, així com la necessitat d'augmentar la quantia
de diners a recaptar. Això es farà mitjançant l'increment de la quota de l'AMPA i destinar
part d'aquest increment al fons solidari.

Fins ara el fons solidari s'havia plantejat com una ajuda per a aquelles famílies que no
podien fer-se càrrec del pagament de la quota de l'AMPA, així com del pagament de les
excursions planificades pel centre. Es considera necessari ampliar la recaptació del fons

solidari, perquè a més d'ajudar amb el pagament de la quota de l'AMPA i excursions, també
es puga cobrir el material escolar necessari per a la formació de l'alumnat que ho
necessite. Això serà recollit en la propera acta de reunió de l'AMPA, on s'augmentarà el
rang d'acció del fons solidari a ajudar a més en el material escolar necessari per a la
formació de l’alumnat.

El centre és el responsable de detectar a les famílies que necessiten acollir-se al fons
solidari, i més específicament Raquel, la directora del centre. Raquel és la responsable de
comunicar a l'AMPA el nombre de famílies que s'acullen al fons solidari, i és també la
responsable de gestionar els diners recaptats. Raquel reporta a Paz Viñal al juny el balanç
de comptes del fons solidari, així com de qualsevol incident rellevant ocorregut, i Paz Viñal
reporta a la comissió econòmica.
Fins al moment, la recaptació del fons solidari no es reportava a la tresoreria. A partir d'ara
la tresoreria s'ocuparà de donar-li a Raquel la part que li correspon al fons solidari i Raquel,
sigui directament o per mitjà de Paz, reportarà a l'AMPA el balanç de comptes.

És necessari preparar per a aquest any una circular per a la recaptació del fons solidari.
Aquesta circular haurà de ser lliurada la primera setmana de desembre a les famílies.
A més, es decideix que el dia de la festa del solstici d'hivern, en lloc de realitzar una rifa es
passarà la cistella del fons solidari, per recaptar fons. Això a partir d'ara es farà tots els
anys.
Per mantenir a totes les famílies informades sobre la recaptació del fons solidari a la festa
del solstici d'hivern, es decideix que l'AMPA manarà un WhatsApp informant de la quantitat
recaptada.

Es decideix també que aquest any, serà l'últim any que es recaptaran fons mitjançant el
lliurament d'un sobre amb una donació voluntària.

D'altra banda aquest any es destinaran 2€ de cadascuna de les quotes rebudes al fons
solidari i a partir del curs 2019-2020, les aportacions al fons solidari es realitzaran
mitjançant el pagament de la quota de l'AMPA.

2. Quota de l'AMPA anualitats 2018 i 2019.
Durant la reunió, es decideix que per a l'anualitat 2018-2019 la quota de l'AMPA es
mantinga en 25€, però es deixa de subvencionar 5€ per a la sortida més cara de l'any a tots
els cursos d'infantil i primària a excepció de sisè (veure més a baix).
De tal manera que aquests 5€ són utilitzats per: subvencionar amb 2€ el Fons solidari i 3€
per l'AMPA.
De la mateixa manera les famílies de més d'un alumne/a al centre pagaran 30€.

En l'anualitat 2018/2019 l'AMPA seguirà subvencionant a sisé amb 25€ per al viatge de fi
de curs.
Per a l'anualitat 2019/2020 la quota de l'AMPA pujarà. Es donen dues opcions de quota en
funció de si es vol o no col·laborar amb el Fons solidari, a manera de resum es recull en la
següent taula les diferents quotes en funció de si es decideix col·laborar amb el fons
solidari o no, i de si la família té més d'un alumne/a.

Quota AMPA(€) 2019-2020

Fons solidari

Comentaris

27

No col·labora

Quota per alumne

32

No col·labora

Quota per a dos o més alumnes

30

Col·labora amb 3€

Quota per alumne

35

Col·labora amb 3€

Quota per a dos o més alumnes

Durant l'anualitat 2019-2020 la subvenció a sisé es veurà reduïda de 25€ a 20€.

3. Subvenciones
Es revisen les subvencions sol·licitades fins ara des de l'AMPA. Es confirma que per a
aquest curs de moment no es compta amb cap subvenció, per la qual cosa es considera
oportú revisar el balanç de comptes i veure quines necessitats econòmiques té l'AMPA, per
veure la necessitat de buscar ajudes per subvencionar la nostra activitat.
Es comenta que s'ha revisat la beca “Vamos Cola-Cao”, que va obrir el març del 2018 i va
tancar l'octubre del 2018. Pot ser una bona oportunitat per aconseguir diners, però que
aquest va associat a un projecte esportiu.

Estarem pendents per a anys vinents.
Per a la sol·licitud de les subvencions es revisarà si Ana Máñez juntament amb altra/es
persones que formen part de la comissió, es pot fer càrrec de la preparació de les
propostes.
Paco Ruiz, juntament amb alguna altra persona membre de la comissió es faran càrrec de
la justificació.

4. Loteria
Aquest curs és l'últim any al centre de Mª Carmen Valdeolmillos, persona responsable de la
loteria fins ara. A partir del pròxim any seran Ana Máñez i Paz Viñal qui es faran càrrec de
la loteria, considerant que en el 2017 es va recaptar aproximadament 600€.
Es considera oportú seguir venent loteria.

5. Roba esportiva
La venda de roba esportiva de l'escola aporta a l'AMPA aproximadament 200€ de beneficis,
de manera que se seguirà venent roba esportiva en els cursos vinents.

6. Balanç econòmic.
Es considera necessari revisar el balanç econòmic del 2017-2018, per estudiar les
despeses que té l'AMPA, i d'aquesta manera veure on podem/hem de retallar, i que hem de
potenciar. Això últim es realitzarà juntament amb la resta de comissions en la pròxima
reunió del dia 28 de novembre.
Per últim, es comenta que podia ser interessant dotar a cada comissió d'una partida
econòmica per a les seves activitats i que d'aquesta manera puguen organitzar-se i
estudiar si volen realitzar alguna activitat fins al moment no contemplada.
La responsable de realitzar l'estudi del balanç econòmic és Lorena Rodríguez.

PLA D'ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE

DATA LÍMIT

Preparar circular fons solidari

Paz V.

12/11/2018

Revisió del balanç econòmic curs
2017/2018

Lorena R.

28/11/2018

Ampliar rang d'actuació del fons solidari.

Elisa G.

28/11/2018

