ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA MES DE GENER 2015
LLOC: Institut Guillem Catà
DATA: 12 de gener del 2015
ASSISTENTS:
-

Sonia de Arriba

-

Ramon Pons

-

Jaume Vila

-

Cèsar Garcia

-

Rosa Soler

S’EXCUSEN
-

Yolanda Lapeira

- Lourdes Ivern
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. S’aprova l’acta de l’anterior reunió (01/12/2014)
2. Novetat fiscal 2015: tot i ofertes de gestoria es preveu poder fer els documents
oportuns des de l’AMPA, de cara a la propera Junta el president ho revisarà per
comprovar que és un tràmit viable de fer des de la mateixa Ampa.
3. Inicia avui dilluns 12 el taller de deures i l’horari d’atenció d’una hora dilluns i dimecres
tarda l’Èric Grau en substitució de la Marta Ribas.
4. Estat de comptes: S’han atorgat beques i ens ha arribat la informació de nivells postobligatoris. Per tant, cal exigir que es saldin tots els deutes al respecte. De cara a
cursos posteriors es proposa a l’institut no fer acords econòmics des de l’AMPA a
alumnes de nivells post-obligatoris.
5. Extraescolars: Els alumnes de taller de deures prefereixen seguir amb l’horari actual tot
i ser una mitjana de 9 alumnes per dia. Tot i això si s’hi afegeix algú nou es recomanarà
partir el grup i iniciar amb els alumnes que han entrat posteriorment o bé amb els que
viuen més a prop del centre en l’horari de 15.30 a 16.30.
6. Xerrada-debat sobre el procés d’independència: S’acorda no tirar-la endavant perquè
no es creu oportú.
7. Altres: Bookiwi- es farà la gestió d’informar-nos de l’estat de les queixes presentades
com a AMPA però no responem per l’empresa a nivell econòmic. És un tema de
l’Oficina del Consumidor.
PENDENT
-

Nova normativa fiscal de societats

-

Informació de l’oficina del consumidor

PROPERA REUNIÓ:
9/02/2015 a les 20.15h

