ACTA REUNIÓ AMPA

20 d’octubre de 2011

Acta reunió AMPA del 20/10/2011
S’inicia la reunió a les 21:30h al despatx de l’AMPA.
Assisteixen:










Oscar Lores com a president.
David Gómez com a vicepresident.
Santi Garcia com a tresorer.
Alfred Millet com a secretari.
Marga Aguilar com a representat de festes.
Kike Cipriano com a responsable de la comissió d’extraescolars.
Mireia Serrano com responsable de la comissió econòmica.
Mar Lucas com a responsable de la comissió de mares i pares.
Ma José Calvo com a responsable de la comissió de menjador.

Punts a tractar:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Confecció del pressupost 2011-12.
3. Ordre del dia de la propera assemblea de socis de l’AMPA.
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

S’aprova l’acta anterior.
2. Confecció del pressupost 2011-12.

Santi: he rebut tots els pressuposts (de totes les comissions) excepte les de
Mares i Pares.
Mar: és complicat fer un pressupost.
Mar: normalment totes les activitats s’auto-financien. Excepte el futbol,
risoteràpia i les galetes que segurament farà falta posar diners.
Santi: el curs passat vareu generar més ingressos que despeses.
Mar: aquest any serà similar, no hi ha res extraordinari.
Santi: l’objectiu de Mares i Pares no ha de ser recaptar diners, traient per
despeses és suficient.
Santi passa un full amb els pressupostos de cada comissió, desglossat en
despeses i ingressos.
Oscar: com s’ha quedat amb SB?
Santi: varen parlar ells de que aportarien 30€ per soci a la nostra AMPA. En
principi tenen un 12,15% dels beneficis.
David: s’hauran d’introduir les famílies del SB a la nostra base de dades.
Kike: Les activitats dirigides als nens han de ser tant per socis com per no socis.
Les activitats dirigides més als pares, cobrar als no socis.
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Mireia: no s’ha tingut una reunió oficial amb el SB per deixar clar com gestionar
les quotes i el repartiment de beneficis.
Oscar: voleu que fem una reunió de totes les comissions o sols la junta directiva
de les dues AMPES?
Tots: sí, les directives.
Kike: qui gestiona el càrrec bancaris als alumnes del SB?
Santi: nosaltres fem els càrrecs bancaris.
Resum d’acords presos:
S’acorda que sols facin la reunió les juntes de les dues AMPES per parlar de:
o Quotes.
o Repartiment de beneficis.
o Informació per donar d’alta als socis.
Es proposarà al SB que en lloc d’aportar 30€, aporti 25€.
3. Ordre del dia de la propera assemblea de socis de l’AMPA.

S’acorda que per a l’assemblea sigui el següent ordre del dia:









Tancament de comptes curs 2010-11.
Pressupost del curs 2011-12.
Calendari activitats curs 2011-12.
Propostes d’inversions/ajudes de l’AMPA l’escola.
Informacions de les comissions.
Assumptes de tràmit.
Torn obert de paraules

4. Torn obert de paraules.

Loteria: a l’assemblea es recordarà que es pot recollir la loteria. Segons com vagi
el lliurament, es farà avis a la bosseta, sms o altres.
A la castanyada es farà recordatori de que els pares/mares agafin loteria per
vendre.
Demà divendres es passarà un SMS per recordar l’assemblea.
S’aprova pressupost a presentar.
Resum d’acords presos:
S’acorda que s’envia SMS per recordar que demà hi ha assemblea.
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 23:45h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
2011-10-20_RA_Acta_04.doc

Alfred Millet
Secretari
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