
Acta reunió APIMA 

Nombre de sessió: 7 

Data: 4 de setembre de 2017 

Hora: 17:30 hores 

 

Assistents: Marian Darder, Toñi Amengual, Mateu Font, Mariana Sossa, Cati Fiol i Esther Salom. 

 

Ordre del dia:  

1. Reunió gestoría 

2. Presa decisions sobre externalització o no externalització dels serveis de l’APIMA. 

3. Punts a tractar a les reunions de començament de curs per part de l’APIMA 

4. Precs i preguntes 

Temes tractats i acords establerts: 

 

- En Mateu, na Mariana i na Toñi acudeixen prèviament a una reunió a la gestoria per 

informar-se de la gestió dels serveis per part d’apima. En cas d’assumir-ho apima, és 

necessari facturar al personal, gestionar nòmines i pagaments dels mateixos, així com 

dur el control dels pagaments. Amb determinades persones que no siguin autònoms 

(algunes extraescolars) , sempre que no cobrin més de 2000 euros anuals, es pot fer 

una factura de col·laboració. Per tema d’assegurances cal consultar-ho a la FAPA ja 

que, el fet d’estar-hi associats, suposa disposar d’una sèrie d’assegurances.  

 

- Es decideix gestionar-ho des de l’apima, fet que suposa:  

o Negociació preus nòmines. 

o Contractació, de manera urgent, de personal de matinera (ja que dia 13 han de 

començar). Es convoca reunió amb Cati Oliver i el personal de matinera per 

demà dia 5 de setembre a les 9:30 hores.  

o Preus de matinera: es du a terme una aproximació que cal acabar de definir. La 

proposta inicial seria la següent. 

  SOCIS   NO SOCIS   

  Un nin Dos nins Tres nins    

Mensual 07:30-

9:00 

30 50 60    

 08:15-

09:00 

25 45 55    

Preu 

especial 

Anual 

(estalvi 

d’un 

mes) 

254 

euros 

     



Dies 

puntuals 

07:30-

09:00 

4 euros      

 08:15-

09:00 

2 euros      

 

 

o Tancament extraescolars: al llarg d’aquests dies s’ha de concretar el tema.  

o Preus extraescolars 

o Preus agendes: gratuïtes per socis i el preu del cost pels no socis.  

 

- Pel que fa als punts a tractar al començament de curs es destacarien els següents:  

o No continuació de Dicdrac i gestió des de l’apima. 

o Pendents d’acabar de definir extraescolars, en breu s’anunciarà. De ser 

possible es durà a terme una jornada de portes obertes.  

o Preus diferenciats socis-no socis. La idea és invertir en tots els que siguin socis 

de l’apima.  

o Vies de comunicació amb apima: via mail (correus formals, opinions...), pàgina 

facebook a mode de comunicats i via wathssap. Pel que fa a aquesta última via 

es demanarà un representant de pares per adherir al wathssap de l’apima, per 

evitar massificacions, el qual filtrarà la informació al grup-classe. Esdevé una 

manera més ràpida i eficaç de rebre informació actualment i suposa un estalvi 

en paper. Es demanarà que simplement sigui un grup de difusió d’informació, 

evitant els comentaris, opinions...tot això a través de mail.  

 

I sense altre punt a tractar es dóna per finalitzada la reunió quan són les 20:30 hores del 

present dia. 

 

Bunyola a 4 de setembre de 2017 

 

Marian Darder  M.Antònia Amengual  Mateu Font  Mariana Sossa 

Presidenta  Vicepresidenta   Secretari  Tresorera 

 

 

Cati Fiol  Esther Salom 

Vocal   Vocalz 

 


