AMPA Torre de la Llebre

JUNTA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Dia: 9/05/2017
Núm.:
Hora: 18.45h-20h
Lloc: Sala AMPA
Ordre del dia
1- FESTA DEL 40 ANIVERSARI
2- MENJADOR
3- CASALS D'ESTIU
4- COMPRES
5- TRESORERIA
Assistents:
 Sònia
 Mireia
 Anna
 Mònica
 Maria
 Elsa
 Jaume
 Tania
 Montse
 Nerea
1- Es fa un resum de la festa del 40 aniversari, com està tot organitzat, les activitats que es
realitzaran i estructuració de l'orari.
2- Es fa saber que hi ha alguns comentaris sobre el comportament dels monitors del menjador.
Es comenta que ha entrat un monitor nou (en Sergi) que sembla que no està "funcionant" com
es desitjava.
És va comentar que es faria, per part de Campos Estela, un nou quadre de treball general a
l'hora del menjador. I és demanda el planning d'aquesta acció.
És queda que s'ha d'establir una reunió amb la Montse Rubio.
3- Casals d'estiu: aquest any es farà amb Campos Estela. Es proposa a ells que, a través d'una
altre entitat (Espai Idiomes), encabir durant unes hores classes d'anglès.
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4 - Compres: la partida pressupostària que hi havia aquest any pel rocòdrom (que no s'ha
realitzat) és destinarà al la festa del 40 aniversari. Quedarà aprovar aquesta assignació el dis que
es tiri endavant el rocòdrom.
Es revisarà l'estat de comptes actual i si hi ha algun remanent es mirarà de destinar-ho a
possibles compres pendents.
5- Per ara no hi ha tresorer/a que vulgui agafar el relleu. S'ha de mirar la manera de poder
buscar a algun substitut/a. És presentarà un escrit model per difondre per WhatsApp. Quedarà
pendent l'aprovació d'aquest escrit.
Tenint en compte la reducció de les quotes dels associats/es de l'AMPA per segona vegada i les
despeses mitges de cada any, estem veien que el nivell d'ingressos en inferior al de despeses. En
aquest moment no ens és un problema ja que l'AMPA té superàvit. Fent, però, una projecció en
el futur, aquestes despeses disposaran de tot el superàvit i podem tenir problemes si no tornem
a augmentar de nou les quotes. Per tant, a fi de reduir aquest impacte a les finances i allargar al
màxim possible la disposició d'aquest superàvit s'ha optat per la reducció de les despeses. És
proposa que aquest any la festa de fi de curs no es podrà convidar als mestres i servei. Sols es
pagarà el sopar al Manel en deferència a la venda de tiquets.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària
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Vist-i-plau
El president
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