ASSEMBLEA ECONÒMICA AMPA TORRE DE LA LLEBRE
Data: 6/11/2019
Hora: 19’30h
Lloc : Biblioteca
Assistents:
Alberto Jaén
Montse Julià
Marcos Alonso
Tomàs Pinós
Joan Abella
Mara Barón
Carlos Bajo
Yolanda Diaz
Silvia Pérez
Marta Viana
Lidia Torres
Janet Brown
Cristina Llobet
Tania Ciscar
Paula Cavero
Jordi Rovira
Sebastián Fuentes
Marcos Saiz

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducció
Renovació càrrecs Junta
Aprovació tancament econòmic 2018-19
Presentació i aprovació de pressupostos 2019-20
Proposta reducció despeses banc
Proposta coordinació de pressupostos amb l’Escola
Preguntes

Introducció:
Dades referents a l’AMPA:

Organització:

Planificació:

Renovació càrrecs Junta
La Tania dimiteix deixant vacant el càrrec de tresorera. Es presenta al càrrec el Marcos
Saiz; es vota per unanimitat a favor, quedant els càrrecs de la manera següent:
 President: Alberto Jaén
 Tresorer: Marcos Saiz
 Secretari: Sebastián Fuentes
 Vicepresidència: vacant

Aprovació tancament econòmic 2018-19

S’aprova votat per unanimitat el balanç econòmic de l’exercici anterior.

Presentació i aprovació de pressupostos 2019-20
Les despeses previstes per al curs 2019/20 són els següents:
• Junta: assegurances, FAPAC, RGPD, despeses menors: 500€
•

Comissions Banc:
• Manteniment: 220€
• SEPA: 100 €
• Comissions per transferències: 285€

•

C. Biblioteca:
• Llibres: 1.000€
• 2 Bucs (mobiliari): 800€

•

C. Extraescolars i casal:
• Cartells informatius i compra de material per l’execució d’activitats: 140€

•

C. Menjador, sobres per les taules i material per jugar no cobert per l’empresa:
200€

•

C. Festes
• Festa de la castanyada: 50€
• Primavera: 200€
• Carnestoltes: 800€
• Fi de curs: 800€

•

C. Singulars
• Teatre: 2.590€
*La proposta Teatre és una alternativa a les cortines, proposta històrica
que no s’arribava a materialitzar. Consisteix en assolir el mateix objectiu
que es pretenia amb les cortines però amb una distribució diferent dels
recursos materials destinats;
 Mecanització del les cortines ja existents
 Equip de so (instal·lació)
 Equip de llum (compra i instal·lació)
 Instal·lació i adquisició dels materials inclosos
•

TEI: 3.500€

•

Perspectiva de gènere: 110€

•

C. Pati
•
•
•
•
•
•
•
•

Espai famílies: 200€
Hort: 1.000€
Sorral primària: 500€
Plaques arbres: 100€
Aparcament bicis i patinets: 600€
Jocs pedagògics: 60€
Organització de bricojornades: 400€
Cabanes: 300€

S’aprova cada partida votada per unanimitat i s’aprova per unanimitat el pressupost
econòmic de l’exercici 2019/20.

Proposta reducció despeses banc

Les condicions del banc amb el que treballem generen unes despeses en conceptes de
comissions i manteniment molt elevades. El problema resideix en que per a Banc
Sabadell, en un compte Empresa (el que aplica a l’AMPA) calen uns ingressos de 700€
mensuals per no cobrar les comissions i el manteniment. A banques “ètiques” les
despeses són molt menors però no disposen del software per generar transferències i
rebuts però les despeses per manteniment i transferències són molt menors. Després
de debatre sobre com es podrien reduir s’acorda per unanimitat explorar la següent
opció:
 Tenir dues comptes; un compte a una entitat de banca ètica (Triodos) i transferir
700€ mensuals a Banc Sabadell. Així es preveu reduir a més de la meitat les
despeses dels bancs.
Es vota a favor d’aquesta iniciativa per unanimitat.

Proposta coordinació de pressupostos amb l’Escola
Entre les partides pressupostàries que contempla l’escola pel curs vigent es troba una
partida per renovació tecnològica que consisteix en la compra de 14 ordinadors portàtils.
Per reduir la despesa de la compra d’ordinadors es planteja el següent intercanvi de
partides:

Per tant, l’AMPA adquiriria els ordinadors per a després cedir-los a l’escola a final de
curs.
Es vota a favor d’aquesta iniciativa per unanimitat.

Preguntes
Es ressolen alguns dubtes expressats principalment per les famílies de P3 sobre com
participar de l’AMPA i de les comissions.
Es recorden els diferents canals de comunicacions disponibles i des de les comissions
es destaca que són obertes i que tothom que vulgui es benvingut per participar i aportar.
Es pregunta sobre la possibilitat de quedar-se al pati centre una vegada finalitza l’horari
lectiu; s’explica la impossibilitat de fer-ho per motius legals i que s’està treballant des de

la comissió de pati amb la proposta “Patis Oberts” per donar aquesta possibilitat a les
famílies.
S'aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta acta.
La secretari
AMPA Torre de la Llebre

Vist i plau
El president
AMPA Torre de la Llebre

