Acta de la reunió del 02
de Febrer de 2019
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Comissió de menjador (menjadors ecològics)
3.- Comissió extraescolars
4.- Carnestoltes
5.- Reunió amb direcció i membres ajuntament
6.- Comissió comunicació (tallers literaris, twitter...)
7.- Temes fiscals AMPA
8.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
•

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), IF (vicepresidenta), RH (tresorera), CD
(secretaria), els vocals NS, NF, NG, MG, SM, NG, SG, AH, SM, Yuri i XP.

Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Comissió menjador
De cara a la proposta dels menjadors ecològics, hi ha una empresa que realitza un
estudi i ensenya a la nostra empresa a fer aquest canvi. Això té un cost de 750€ i
ens plantejem que aquest cost s’assumeixi entre l’AMPA i l’empresa que gestiona el
menjador.
Ara toca la revisió del contracte de GRSana. En el nou contracte es vol regular el
temps de lleure, el tema menjadors ecològics, revisió dels menús...etc.
Es vol fer una enquesta a les famílies per veure que els hi semblaria aquest canvi.
S’ha d’explicar molt bé que menjador ecològic no vol dir menjador vegetarià.
A l’enquesta també es vol que les famílies valorin el tema del soroll, els menús, ...
Aquesta enquesta s’hauria de fer de seguida abans de la negociació el nou
contracte.
També seria bo plantejar el tema d’un vetllador per si un dia tenim al menjador
algun nen amb necessitats especials.
Es proposa que l’Anna i la Neus comencin a donar forma a aquesta enquesta abans
de la propera reunió.
Punt 3: Comissió extraescolars
S’han fet contactes amb l’EMM de música i l’Aula pel tema de les extraescolars de
musica a l’escola. La recomanació es que ens centrem més en el tema de les corals.
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També contactes amb professor de judo. Resta pendent escacs i taller manualitats
tipus Can Xic Corder
Si volen fer activitats al migdia, hem de tenir en compte els espais disponibles amb
la direcció de l’escola.
Es planteja
que les empreses s’encarreguin del seu personal i gestionin
directament els cobraments a les famílies. A canvi hauran de cedir a l’AMPA una
quantitat per nen. Així ens estalviaríem problemes de contractació i impagats.
S’ha de parlar amb l’Alba i el David pel tema de les retencions de l’IRPF (ja que
nosaltres no fem aquesta retenció a compte). Ens sembla que en el seu moment es
va pactar que ens fessin la factura amb IVA i ells s’encarreguessin d’anar-ho a
pagar a Hisenda. Seria bo que ens signessin un paper conforme ells es
responsabilitzen d’ingressar aquests diners a Hisenda.
Ja s’ha trobat substitut per la professora d’esport que estava de baixa.
Punt 4: Carnestoltes
Tot està molt avançat. Demà es farà el primer taller. Les tasques estàn molt
repartides i hi ha molta participació. Estan apuntades unes 157 persones.
Es passarà tutorial de les disfresses igual que es va fer l’any passat.
Encara no tenim local per fer el sopar conjunt. Una bona opció seria tornar tots
plegats cap a l’escola i sopar tots plegats i aprofitar per desmuntar la carrossa.
Un pare ens ha deixat un local per muntar el remolc. Però ens falta un local
més gran on poder ajuntar tractor i remolc. La NF regalarà a l’AMPA una carpa
que té, per utilitzar-la pel tractor o per quansevol fira que es vulgui fer.
Els temes que resten pendents són : local on muntar el tractor, muntar equip
de so i trobar local pel sopar.
Per fer la pancarta de final de curs ens ajudarà la MM. Es vol fer per penjar-la a
l’escola i així poder fer que vingui més gent.
Com a guanyadors de l’any passat, aquest any som els encarregats de fer el
pregó.
Punt 5: Reunió amb direcció i membre ajuntament
El passat divendres un grup de membres de l’AMPA es va reunir amb direcció i
amb la Meritxell Coma i en Joan Esteve (membres de l’Ajuntament).
Tot va venir arrel de l’intent de publicació d’una queixa nostra en relació a la
manca d’un local on poder confeccionar la carrossa. Voliem publicar aquest
document al 9Nou i l’Ajuntament ens va demanar que aturéssim aquesta
publicació i ens veiéssim abans.
Nosaltres vam fer l’escrit que vam considerar que era positiu, informem a
direcció que està d’acord i ens demana que per deferència informem a
l’Ajuntament.
Informem a l’Ajuntament i al dia següent rebem una queixa demanant-nos una
reunió i l’aturada de la publicació.
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En aquest escrit a més a més de la manca d’espai per fer la carrossa, es
demana la millora del Parc del Pinetons i dels seus voltants i la millora de la
seguretat dels camins escolars.
Els membres de l’ Ajuntament es mostren receptius però no fan cap proposta
concreta.
Els hi donem un marge de confiança fins a la propera reunió de junta de març.
En Joan Esteve ens demana un acta de la reunió i ens promet que en un mes i
mig o dos, ens tornarem a trobar. Els hi farem arribar aquesta acta amb l’afegit
que sinó fan res, tirarem endavant la publicació de les nostres queixes .
Demanem que el Parc dels Pinetons estigui més net i més segur. Ells
reconeixen la culpa. De moment han posat més papereres i 5 bancs. I diuen
que en el proper ple de l’Ajuntament sortirà el tema de la nova estructura pel
parc.
La majoria de membres de la Junta no està d’acord en parar la publicació de la
carta però es decideix donar un marge de temps fins al proper ple del mes de
febrer. Encara que, demanem una resposta urgent pel tema de la cessió d’un
local on poder fer la carrossa. Volem resposta en una setmana.
Punt 6: Comissió comunicació
S’ha fet el traspàs de la web. Caldria que totes les comissions li donguin un cop
d’ull per veure si falta quansevol cosa per veure si el que hi ha encara està
vigent o està desfasat.
La Nuria i la Yuri volen fer la web més visual. Fer un blog on penjar les noticies.
Si realment volem donar-li més impuls al TPV també seria bo que hi hagués un
enllaç a la web.
Aquesta web s’ha de de promocionar més. S’ha de posar tota la informació que
s’envia via whatsapp o fins i tot l’enquesta del menjador.
Ja tenim twitter, ara hauríem d’anar a fer també un compte d’Instagram. En el
consentiment dels drets d’imatge que ens signen les famílies, hauríem d’afegir
l’Instagram per poder-ho fer servir.
L’Ajuntament fa un curs de WordPress per les entitats i la NG assistirà.
Es vol fer un formulari de valoració dels tallers literaris. Si volem mantenir-los
hauríem de pagar 2500€ per poder fer 9 tallers a l’any. Volem demanar a
l’escola si ells recomanen a les famílies fer aquests tallers. Em de pensar si
volem donar continuïtat a aquest projecte degut al seu elevat cost . Perque ho
aprofitin més nens, seria bo que es fés en horari lectiu (però això afectaria al
projecte de l’escola). Seria bo que tots els nens poguessin accedir a fer aquests
tallers.
Direcció ens demana formació pels tallers literaris, però encara no vingut cap
professor als tallers.
Es recomana canviar la maleta viatjera. Es parlarà amb l’escola per parlar
d’aquests punts
Punt 7: Temes fiscals Ampa
Tenim un pressupost per a la gestió dels rebuts bancaris de 400€/any. També
surt la possibilitat d’explotar més el TPV.
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Si a més ens fan els impostos el pressupost és de 600€/any.
Ara mateix l’assegurança que tenim amb la FAPAC és la bàsica més
responsabilitat civil. No inclou les activitats esportives, colònies o excursions. Si
paguem 4€ més a l’any per nen quedarien incloses les activitats esportives.
Aquests 4€ es cobraran als nens que facin esport escolar en el primer rebut de
l’activitat i així quedarà tot cobert. Comprovarem si els de la piscina ho tenen
també inclòs.
Es decideix contractar aquesta ampliació de l’assegurança pel proper curs.
També es revisaran els contractes de la Isabel i del Cristian per que estiguin
dins de la legalitat. El Cristian proposa augmentar el numero d’hores a treballar
amb la seva empresa.
De cara a l’augment d’aquestes despeses per tenir-ho tot legal, es veu
necessari incrementar la quota de l’AMPA pel proper curs. Seria bo explicar a
les famílies el per que d’aquest increment (s’haurà de tenir en compte per la
reunió de portes obertes que està prevista pel mes de març).
Es demanarà a l’Isabel i al Cristian ens facin un llistat amb els seus horaris,
sous i tasques que desenvolupen.
Es imprescindible que el proper cus comenci complint completament la legalitat
vigent.
Punt 8: Precs i preguntes
En el Consell Escolar van explicar les comptes i en relació al TIC volem
explicar-lo millor a les famílies. L’escola només rep 8200€/any per part de la
Generalitat.
Es proposa que la propera reunió sigui el dia 7 de Març a les 21:00h.

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
MB

La Secretaria,
CD
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