ACTA REUNIÓ AMPA

11 de novembre de 2011

Acta reunió AMPA del 11/11/2011
S’inicia la reunió a les 17:30h 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.
Algel Yagues com a president de l’AMPA Sabadell-Berardo)
Javier Piris com a vicepresident de l’AMPA Sabadell-Berardo.
Carmen Rejas com a representant de la comissió econòmica AMPA Sabadell-Berardo.
Cristina Davila com a tresorera AMPA Sabadell-Berardo.

Punts a tractar:
1. Nou calendari reunions AMPA Mas Boadella.
2. Reunió amb l’AMPA Sabadell-Berardo
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
1. Nou calendari reunions AMPA Mas Boadella

Es comenta que cada mes, com a mínim, s’hauria de fer una reunió de l’AMPA.
Acords presos:
S’acorda fer reunions periòdiques l’últim dimarts de cada mes de 21:00h a
23:00h
2. Reunió amb l’AMPA Sabadell-Berardo

SB: d’un total de 72 famílies, som 53 famílies sòcies.
Cristina: en la franja d’acollida matinal tenim 9 nens inscrits. Mas-Boadella ha
de tenir els fulls d’inscripció d’aquests 9 nens (amb número de comte per fer els
càrrecs).
David: els buscarem per introduir-los a la base de dades i així fer-los el
cobrament de l’acollida. Segurament els tindran els monitors de l’acollida
matinal.
SB lliurarà un Excel amb les dades dels seus socis i així MB ho introduirà a la
seva base de dades (com a participants de l’AMPA) i així es pugui passar al
sistema informàtic.
Oscar: a l’assemblea de socis del MB es va aprovar que els socis del SB
paguessin 25€ en lloc dels 30€ inicials. Aquesta reducció és deguda a que es va
filar més prim a l’hora de calcular els diners que cada soci del SB havia d’aportar
per pagar les despeses comunes de les dues AMPA.
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SB: accepta de bon grat aquesta reducció i veu correcta aquesta quota de 25€.
Alfred: ha de quedar clar com repartirem els beneficis (si hi ha) de les distintes
activitats organitzades conjuntament per les dues AMPA.
SB: el més coherent és que cada AMPA rebi un percentatge dels beneficis
proporcionals al socis que tingui.
MB: aprova aquesta fòrmula.
Com que es fa tard, i alguns dels convocats han de marxar, es fixa una propera
reunió: el 22/11/11 a les 21:00h, en la qual, entre altres temes es tractarà
“AMPA Solidària”.
Acords presos:
Introduir els 9 alumnes del SB a la base de dades (amb els números de compte)
per poder-los fer el càrrec de l’acollida matinal.
SB passarà un Excel amb totes les dades dels seus socis perquè els MB els pugui
introduir a la seva base de dades. Aquests “participants de l’AMPA” s’introduiran
amb un codi que els distingeixi dels socis del MB.
SB està d’acord en que cada soci faci una aportació de 25€ a l’AMPA del MB.
S’acorda que els beneficis de les activitats comunes a les dues AMPA es
reparteixin de forma proporcional al nombre de socis (famílies que paguen quota
a l’AMPA).
S’acorda fer una propera reunió el dia 22/11/11 a les 21:00h per tractar altres
temes, entre els quals està els de “l’AMPA Solidària”
3. Torn obert de paraules.

Santi informa que es passarà el càrrec de la quota de socis al 15 novembre (per
remesa).
Sense més temes que tractar el president aixeca la reunió quan són les 18:30h i de la qual
s’estén aquesta acta.
Signatures:

Oscar Lores
President
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Alfred Millet
Secretari
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