
ACTA  REUNIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DE L'AMPA 
12 GENER DEL 2017

A Barcelona, a les 20:15 h del dia 12 de gener  del 2017 a l’escola Torrent d’en Melis del carrer Varsòvia,
havent estat degudament convocats per a la celebració de la reunió extraordinària de l’Ampa per tractar la
relació contractual amb l'empresa GSB que gestiona les extraescolars de judo, futbol, tenis i casals d'estiu i
setembre.

Tal com s'ha comentat en les anteriors reunions de la junta de l'Ampa, s'estan fent una sèrie d'auditories
internes i s'han revisat els contractes de les diferents empreses que presten els serveis d'extraescolars. Una
d'aquestes empreses es Global Sports Busines S.L.U. (GSB). Revisat el contracte que finalitza al juliol del
2018 i després de diferents incidències, s'ha decidit no continuar amb els seus serveis i per tant resoldre el
contracte  i es porta a la junta per sotmetre a votació.

S'ha redactat una carta on s'exposen tots els motius, actuacions i formes de procedir de l'empresa GSB,
que l'Ampa considerant que no s'ajusten a criteris de responsabilitat, ètica i diligència professional i que han
portat a prendre la decisió de resoldre el contracte a data 31 de maig del 2017 per una falta de confiança.

Es procedeix a llegir la carta, explicant cadascun dels motius:
1.- Ràtio de monitors del casal d'estiu.
2.- Assegurança de Responsabilitat Civil
3.- Costos del Casal d'estiu
4.- Incompliment de la normativa laboral
5.- Prevenció dels riscos laborals

És qüestiona si ens hem d'esperar a resoldre el contracte el 31 de maig del 2017, que és quan finalitzen les
extraescolars o per contra l'hauríem de resoldre de forma immediata.

Se sotmet a votació sent la pregunta: hem de resoldre el contracte de prestació de serveis amb
l'empresa Global Sports Busines amb data 31 de maig del 2017?

Resultat de la votació: 
SI: 15 vots

– 4 vots corresponen a Membres de la Junta Directiva de l'Ampa

– Presidenta: Laia Andaluz Arroyo

– Vicepresidenta: Pilar Hueso Ibañez

– Tresorer: Rudolf Ortega Robert

– Secretària: Ginesa Garcia Ruiz

– 11 vots corresponen a la resta de membres de l'Ampa presents

NO: 0 vots
Abstencions: 0 vots

S'aprova per unanimitat  la resolució del contracte amb l'empresa GSB i demà dia 13 de gener s'enviarà el
burofax.

Finalitza la reunió a les 22.30 hrs


