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ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA DE L’ESCOLA ARTUR MARTORELL 

 

Caràcter: Extraordinària           Lloc: Escola  Artur Martorell 

Data: 23 de setembre 2019            Horari: 21:00 h  

 

Assistències: 

Núria Rodríguez P3 i 1er 

Cristina Mongay 1er 

Federica Lombardi P5 

Sophie Román P5 

Núria Font P3 

David Casas P5 

Èric Ponce P3 i 3er 

Aissam Lahlioui P5 i 2on 

Olga Bermúdez P5A 

Thaïs Deulofeu P5A 

Pilar Suarez 3er i 5è 

Àlex Cardona 1er i P3 

Sara Martínez P5B 

Oriol Llobet 1er 

Jordi Coloma 1er 

Juan Carlos Mitjans P5A i P5B 

Marta Rosell 2onA 

Oriol Núñez P4 i 1er 

 

 

Disculpen absència: 

La resta 

         

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de la reducció de la quota extraordinària per aquest curs 2019-2020. 

2. Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Aprovació, si escau, de la reducció de la quota extraordinària per aquest curs 2019-2020.  

En Jordi Roger, president de l’AMPA, explica el perquè ara fa uns anys es va acordar aprovar una 

quota extraordinària. Així com també el fet que ara fa un any vam decidir replantejar la seva 

necessitat i quantia aquest inici de curs. S’explica als assistents a la reunió que la junta de l’AMPA 

considera que calen uns 220 euros per alumne (quatre quotes de 55 euros) per mantenir un nivell de 

tresoreria idoni per fer inversions i preveure qualsevol imprevist. Per tal de fer una baixada progressiva, 

es proposa rebaixar la quota extraordinària 10 euros, passant de 65 a 55 euros. Per tant, es porta a 

aprovació la modificació de les quotes d’aquest curs.  

 

Calendari de quotes de l’AMPA dels darrers tres anys 

setembre: quota extraordinària de l’ampa 65 euros 
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novembre: primera quota ordinària de l’ampa 60 euros 

desembre: primer rebut de colònies a primària 

febrer: segona quota ordinària de l’ampa 60 euros 

març:  segon rebut de colònies a primària 

maig: tercera quota ordinària de l’ampa 60 euros 

 

Proposta de nou Calendari de quotes de l’AMPA per al curs 2019-2020 

octubre: primera quota ordinària de l’ampa 60 euros 

novembre: quota variable de l’ampa 55 euros 

desembre: primer rebut de colònies a primària 

febrer: segona quota ordinària de l’ampa 60 euros 

març: segon rebut de colònies a primària 

maig: tercera quota ordinària de l’ampa 60 euros 

 

Es proposa passar sempre a principis de mes els rebuts per mirar d’evitar impagaments. També 

canviar el nom de la quota extraordinària per quota variable. La intenció és que cada any sigui 

revisable. 

Des de tresoreria s’explica que un dels objectius d’aquest curs serà canviar l’entitat bancària amb 

què es treballa. A ser possible es triarà banca ètica i es mirarà que no ens cobrin comissions per retorn 

de rebuts impagats en ser una entitat sense ànim de lucre. 

 

Votacions (19 persones són presents en el moment de la votació): La nova proposta de 

calendarització i imports de les quotes s’aprova amb 18 vots a favor i 1 abstenció. 

 

2. Precs i preguntes. 

- Es dona el cas que una família de pares i mares separats amb fills bessons demanen dues 

entrades per cada infant en el festival de Nadal. S’acorda preguntar a l’escola sobre aquesta 

possibilitat. 

 

- Es demana si l’acollida matinal podria cobrar-se per trams horaris. Es preguntarà a Àmbit Escola, 

empresa encarregada de prestar el servei, sobre aquesta opció. 

Finalitza la reunió a les 22:30 hores. 

 

Secretària        El President  

 

          (vistiplau)    

 Nuria Rodriguez        Jordi Roger 

 


