Dilluns 14 de desembre de 2015
Ordre del dia:
Assitents/es: Tania, Sonia, Marta, Márcos, Mónica i Jaume,
1- Llumeneta: es proposa un Val de descompte de 15€ Al Racó del Llibre o l'Ombra per la compra
de qualsevol producte de la botiga. S'encarrega la Tània.
2- Pel detall de monitors i servei de neteja es proposa fer igual que l'any passat. Es demanarà el
cava al Joan Albiol. S'encarrega Jaume Rovira.
3- Tema biblioteca, es proposa de fer durant l'hora que dura, fer una mitja part i que els nens/es que
estiguin de fer deures puguin baixar al pati acompanyats per un monitor/a o la pròpia monitora de
biblioteca. Es comenta si és viable.
4- Compra de materials: Es va autoritzar el pagament del suplement dels matalassos i estem
pendents de servir-los.
La compra de les càmeres ja s'ha realitzat i ja les tenen, en total han estat 8 unitats a un preu de
89€/unitat.
S'aprova la compra de tot el material de so i es deixa pendent el material de d'il·luminació per l'any
que ve al igual que es necessita informació més concreta d'aquest material. En marcos s'ecarrega de
parlar amb en Jordi.
Pel tema de les cortines, com que és un pressupost molt elevat i es menja sempre les partides
pressupostaries de cada any, es proposa guardar anualment una partida a fi de poder tenir finalment
els diners suficients per poder pagar-les. Queda pendent establir la quantitat. El pressupost que
tenim puja s uns 4.800€.
5- VÀRIS: Llicències digitals. Les llicències digitals donen accés al temari via web i es fan servir
bastant. És un tema a debatre ja que sols tenen una vigència d'un any i com que els llibre del
reciclatge duren tres es queden 2 anys penjats. En Jordi Rovira està negociant un preu per aquestes,
de tota manera s'ha de parlar com encaixar aquestes llicències per les properes quotes de reciclatge.

