ACTA 3: Reunió Junta Directiva A.F.A 11 d’Octubre de 2013.
A Castelldefels a les 15:00 hores del dia 11 d’octubre de 2013 es reuneix la Junta
Directiva de l’A.F.A de l’Escola Torre Barona. d’acord amb la convocatòria realitzada
pel President amb el següent:

Ordre del Dia:
1. Organització de la Festa de la Castanyada
2. Economia
3. Precs i preguntes

Resolució:

1. Es comenta que el 31/10/2013 s’haurien de fer torns de voluntaris a fi de
preparar els cucurutxos de castanyes.
Es comenta que al Cicle Infantil igual que en anys anteriors se li donaran les
castanyes en una bosseta tancada per evitar ennuegaments i que les repartiran
la resta de cursos per la tarda.
Per la tarda sisé vol fer una xocolatada, que queda pendent de resoldre en
una reunió de l’A.F.A i la Comissió de sisé, juntament amb la Comissió de
Festes.
2. En rel.lació als temes econòmics, queden pendents de saber si l’empresa que
gestiona el Server de menjador de l’Escola a fet l’ingrés de l’any anterior
respecte a l’aportació anual, així com la reclamació de la còpia del contracte
d’aquest anys que encara està pendent de signar a fi de veure les Condicions
Particulars per aquest any.
Respecte de temes econòmics es comenta també que s’ha d’adeveriguar si la
botiga que ens fa la venta de la roba esportiva també ens ha de donar un
percentatge i de ser el cas saber si ens han fet l’ingrés del curs 12-13.
Es comenta que s’hauria de fer un pressupost de gastos fixos que té l’A.F.A
al seu càrrec durant el curs escolar.
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La Tresorera comenta que ha anat a l’entitat i li han demanat l’acta de
l’Assamblea Gral del pasta 04 d’Octubre de 2013 on consti clarament els càrrecs
sortints i entrants signats per aquests a fi de poder resoldre definitivament la
situació.
La secretària comenta que tindrà l’Acta de l’Assamblea Gral. Amb aquestes
dades a la propera reunió convocada.
Sense res més a afegir per part dels assistents s’aixeca la sessió sent les 16:25
hores del dia assenyalat a l’encapçalament del present acta.

Assistents:
President/a

Secretari/a
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