ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA CEIP TORRE DE LA LLEBRE
Núm. 04/14-15
Dia: 01/12/2014
Hora: 21h
Lloc: Menjador Torre de la Llebre
Ordre del dia
1.

Revisió estat comptes any 2013-2014

2.

Pressupostos 2014-2015

3.

Previsió compres

1. Revisió estat comptes any 2013-2014
Es presenta l'estat de comptes de l'any anterior, amb el balanç econòmic, detallant els ingressos i les
despeses.
Es planteja que tota la informació que conté és molt important i potser estaria bé que es fes pública d'una
manera més directa, per exemple amb un link per whatsapp.
S’informa que a la web de l’AMPA tota aquesta informació hi és i de manera actualitzada, per això, el primer
que es farà és enviar un enllaç per whatsapp per registrar-s’hi.
2. Pressupostos 2014-2015
S'explica que s'ha plantejat mantenir o reduir la quota, amb diferents propostes:
90€ anuals, que és la quota actual
80€ anuals
70€ anuals
Després de valorar les diferents opcions, s’accepta reduir-la a 70€ però, alhora s'ha de reforçar la
comunicació sobre què fa l'AMPA amb l'objectiu d'implicar a molta més gent, i poder comptar amb més socis.
En aquest sentit, es proposa posar un estand de l'AMPA per poder captar socis a la festa de la primavera.
Es proposarà dues maneres de fer el pagament: quotes mensuals i anuals.
Aquest curs 2014-2015 es passaran les quotes mensuals de desembre a juny i la modalitat anual es cobrarà al
març.
De cara als cursos vinents les quotes mensuals es passaran de novembre a maig i l’anual al novembre.
Pel que fa al reciclatge de llibres, es decideix que augmenti de preu per les famílies que no són sòcies, de 90€
a 100€. Pels socis la quota de reciclatge és de 50€. Aquesta diferència hauria de ser un incentiu per
incrementar el nombre de socis.
3. Previsió compres
A continuació es detallen totes les propostes que té l’AMPA per poder invertir diners en l’escola (les
quantitats responen als pressupostos sol·licitats per la mateixa escola):
Propostes curs 2014/2015


Taula ping-pong (900€)



Escorça arbre per les jardineres del pati gran



Projecte pati (pressupost per determinar)



Jardineres: es va tenir una reunió amb mobilitat i educació per la problemàtica dels cotxes que
aparquen al carrer de la sortida de l'escola. Es va proposar posar unes jardineres i pilones al camí de
terra perquè els cotxes no aparquin.
S'explica que en alguna altra escola s'han fer servir soques de palmeres mortes.

La idea inicial era posar els tubs de formigó verticals, pintats i envernissats. La cap de mobilitat
sembla que va oferir posar les jardineres sempre que després el manteniment fos cosa de l'AMPA. Es
mantindran les converses amb l’Ajuntament sobre aquest tema.


Sanejament tèrmits: des de l'AMPA considerem que és competència de l'Ajuntament i es decideix
enviar mail per fer pressió. No creiem que sigui pertinent que l’AMPA assumeixi una despesa
d’aquestes característiques.

Propostes pendents


Cortines pel gimnàs (3800€)



Càmeres (100€x4 (una per cicle)



Equip àudio mòbil

Propostes no prioritzades


Sistema il.luminació teatral (280€)



Àudio exterior (190€)



Matalassos gimnàs (Gròs: 778€, 10cm gruix: 147€x10, 5cm gruix: 118€x10)

Els diners que tenim disponibles per cada curs són uns 2500€. Queden uns 1.000€ pendents de l’any
passat. S’estableixen les següents prioritats:
1.

Matalassos: de les 3 propostes, que l'escola en triï una

2.

Àudio exterior

3.

Taula Ping-pong

4.

Sistema il·luminació

5.

Escorça

6.

Càmeres de fotos: 4

Les cortines es consideren importants però se surten molt de pressupost i només faríem això en tot un
any. Si s'aconsegueix reduir el pressupost es pot incloure en la llista de prioritats.
Dels 12000€ que hi ha de romanent s'han de guardar 6000€ per contrarestar la baixada de la quota i,
dels altres 6000€, es podria destinar una part a les cortines i al projecte pati, però és un tema que queda
obert i pendent de decisió en les properes reunions de junta.

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

