ACTA Reunió AFA Antoni Brusi
JUNTA DE L’AFA ESCOLA ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 30/11/2020
HORA: 20.00 h
LLOC: online
Acta Junta AFA 30/11/2020

Ordre del dia

1. Situació actual dels comptes de l’AFA.
2. Comunicat renovació de junta.
3. Ajut AFA.

Idoya Cepero

Mónica Cassadó

Presidenta

Secretaria

ACTA Reunió AFA Antoni Brusi
JUNTA DE L’AFA ESCOLA ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 30/11/2020
HORA: 20.30 h
LLOC: online
Acta Junta AFA 30/11/2020
Ordre del dia:
1. Situació actual dels comptes de l’AFA
La situació econòmica actual dels comptes de l’AFA és complicada. Hem
passat d’ingressar 33.000 euros en un mes normal l’any passat a 17.000 euros
en el mes de novembre. La baixada ha estat d’un 50% aprox. A causa del
Covid, el benefici mensual de l’AFA s’ha reduït a 1.400 euros de benefici
mensual a aquestes alçades ens costa cobrir el sou de l’administrativa de
l’AFA. Ja no ens queda el coixí econòmic que teníem.
En el mes de desembre es cobrarà la segona quota de soci, però no tenim
suficient amb aquest ingrés i ens veiem obligats a fer-li un ERTO a la Mari
igualment, malgrat que el seu volum de feina actual és molt elevat . S’acorda
que farem la consulta urgent a la gestoria sobre com realitzar l’ERTO que serà
aplicable ja des del 15 de desembre.
2. Comunicat renovació de junta
Convocarem una nova Assemblea de l’AFA per presentar els comptes i
s’explicarà als socis l’ERTO de la Mari.

En el segon trimestre es procedirà a la renovació de càrrecs de la Junta de
l’AFA. Enviarem informació a les famílies.

3. Ajut AFA
Hem demanat un ajut econòmic destinat a pal·liar els perjudicis a les entitats
privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa
del SARS-CoV-2. Estem pendents de resolució.

Idoya Cepero

Mónica Cassadó

Presidenta

Secretaria

