ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DE JUNTA
Data: Dimecres 2 de desembre de 2020
Hora: 18.45 h (1a convocatòria) i 19 h (2a convocatòria)
Assistents: NGa, MB, NGo, JG, RH, LN, MV, NEA, ER, SG, CH, AV
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1.- Benvinguda
2.- Estat de comptes del curs 2019-20
3.- Pressupostos del curs 2020-21
4.- Elecció Junta Directiva
5.- Debat, idees i propostes
6.- Precs i preguntes
1. Benvinguda: Es dona la benvinguda a tots els assistents.
2. Estat de comptes del curs 2019-2020. Es posa en antecedents d’on provenen els ingressos i
les despeses. Els ingressos venen, majoritàriament, de les quotes dels associats i també de
vendes (loteria, calendaris…), mentre que les despeses són els diferents suports a l’escola,

l’administració pròpia, la col·laboració directa amb l’escola… (veure pressupost per a analitzar
el detall).
El 19-20 van haver 14670,11€, un cop restat el manteniment del TPV, d’ingressos per quotes. Els
calendaris van deixar un benefici 4177,25€. També es va vendre roba excedent d’altres cursos. A
part, les activitats SAM, SAT i extraescolar van donar un benefici també que sumat al total ens
dona uns ingressos totals de curs de 25025,29€ nets.
Per altra banda, pel que fa les despeses es desglossen de la següent manera.

-

Festes: que no va generar despesa perquè no es van fer les festes en les que s’han
de pagar alguna cosa com la festa final de curs, per tant l’any passat van suposar
alguns ingressos.

-

AMPA: s’ha gastat més perquè es va haver de posar en ordre els temes de seguretat
social, etc… També va haver un petit embargament per part de la SS i s’ha posat
com a despesa perquè no se sap quan es cobrarà, tot i que la SS ja ha confirmat que
es tracta d’un error i que s’ha d’arreglar a favor de l’AMPA. Altres despeses van ser
el pagament d’impostos, material fungible, l’assegurança de responsabilitat civil,
lloguer de programa d’administració i altres. En total uns 3000€ més del que s’havia

pressupostat.

-

Ajuda a l’escola: allà on no arriba la Generalitat, l’AMPA intenta aportar el que pot. Es
van donar 16672,27€ (suport - allò que l’escola necessita, projecte pati, projecte

biblioteca, formació - en vista a dos anys, TIC-que ve íntegre de la loteria, suport
informàtic, ball esportiu, renting fotocopiadora, telèfon escola-AMPA i la partida
extraordinària-espais).

-

Altres: fons de beques, comiat de 6è, pintura del mural i la gravació de l’himne. En
total aquesta part 2386,20€

Si fem la diferència entre ingressos i despeses en total, aquest curs tenim un dèficit de
1035,43€. Això és degut a l’any de transició que es va viure (COVID) i també per haver
de regular tota la situació administrativa i d’impostos de l’AMPA.
Paral·lelament, l’AMPA gestiona el menjador, tot i que de manera separada per si s’han
de cobrir despeses relacionades directament amb aquest (obres, maquinària…). En
total, aquest curs van haver 2356,31€ d’ingressos relacionats amb menjador.
Es sotmeten a votació l’estat de comptes i queda aprovat amb els següent vots a
favor: AV, LN, NGa, ERa, MV, RH, SG, NEA, NGo, CH i MB (11 vots a favor, 0 en
contra),
3. Pressupostos del curs 20-21: Encetem un pressupost atípic per a davallada dels
ingressos: en aquest moment no hi ha extraescolars, no hi ha ingressos extres a part de
les quotes, ha hagut una davallada del SAM (conseqüència, en part, pel teletreball,
deduïm) i, a més cal tenir en compte que portem un romanent negatiu del curs passat.
Ingressos: quotes i loteria. En el cas dels calendaris no s’han fet per la situació de
pandèmia. De roba no hi ha previsió de vendre’n.
Despeses: actualment les activitats extraescolars aquest curs suposen una despesa i
no un ingrés com altres anys. El pressupost de festes s’ha eliminat (per la previsió de no
fer cap festa) i s’ha intentat tirar a la baixa tot el que està relacionat amb l’administració
de l’AMPA. D’igual manera, l’aportació de l’AMPA a l’escola també s’ha vist afectada i
només va a parar a TIC, formació professorat (que segurament es posposarà perquè
des de l’escolen volen continuar amb la formació presencial del curs passat) i també el
suport informàtic. Aquest curs, però, no hi ha dotació per pati, biblioteca, nous projectes
ni espais.
Hi ha hagut una reunió amb direcció en la que s’ha ofert a l’escola que gestionin el poc
pressupost que se’ls ha assignat (en comparació amb altres anys) i, per exemple, sinó
gasten tots els diners en suport informàtic el poden derivar a altres àmbits que quedin
més coixos. Les retallades tenen el vist i plau de direcció i tot i les condicions agraeixen
l’esforç que ha fet l’AMPA els cursos anteriors perquè gràcies a anteriors dotacions,
especialment la del curs passat, l’escola ha pogut passar de 18 grups a 26 en bones
condicions.

Altres despeses amb les que es compten són les relacionades amb 6è (regal, mural i
himne), la comissió covid o el moviment SOS Pinetons, que ja ha tingut alguna petita
despesa.
Es tancaria, per tant, el pressupost amb dèficit i per quadrar despeses i ingressos caldrà
agafar del romanent d’altres anys. Esperem, però, que aquest curs sigui atípic i que no
torni a haver un dèficit similar.
Pel que fa el menjador s’ha fet una estimació d’uns 4000€ d’ingressos, tot i que el ràpel
baixarà perquè segurament hi haurà menys nens apuntats i, finalment, restem a l’espera

també que ens tornin l’embargament.
Es treballarà de manera conjunta per presentar uns pressupostos més ajustats de cara
al curs 21-22.
Es sotmet a votació el pressupost pel curs actual i queda aprovat amb els següent
vots a favor: ER, NGa, NEA, LN, CH, RH, MB, AV, SG, NGo i SM (11 vots a favor, 0 en
contra).
Preguntes: quants nens es necessiten per a fer un altre grup bombolla d’esport
escolar? A dia d’avui és de 6. Potser dimarts vinent canvia segons la fase de
desescalada en la que ens trobem. Caldria, però, ser 8 per no tenir pèrdues i cobrir
despeses. Si s’aconsegueixen 8 inscrits d’un cicle es podria obrir un grup perfectament.
4. Elecció Junta directiva.
Els càrrecs de Presidenta i Secretària de l’AMPA es posen a disposició de l’Assemblea i
surten escollides la NGa com a presidenta i l’ER com a secretària, en relleu de la MB i la
CD, respectivament.
Vots a favor: LN, NEA, SM, MV, MB, SG, RH, NGa, ER, AV, NGo i CH. Total: 12 vots
Vots en contra: cap.
S’incorporen com a nous vocals: DRG (DNI XXXXXXX) i CH (DNI XXXXXX). A més, es
revisa que SM (DNI XXXXXXX) estigui inclosa com a vocal.
La MV, de la comissió de socialització i la CD, secretària, deixen la vocalia.
5- Presentació de les noves comissions:
Comissió Verda: es formalitza i es manté igual que el curs passat, amb la NGpresidenta com a cap de comissió, però ara es para per la situació que estem vivint.
Comissió COVID: comissió amb persones de l’escola que es formen en relació el
COVID. Fins a dia d’avui s’han fet diferents actuacions:

-

Es va fer un escrit en relació al fet de que els infants havien de netejar els lavabos
després de fer-los servir. Des de l’ajuntament s’han augmentat les hores de neteja per
a solucionar algunes de les problemàtiques que se’n derivaven d’aquesta decisió.

-

Es va demanar parlar del tema de les mascaretes però no s’ha pogut aportar cap
informació que l’escola no tingui, per això no s’ha pres cap acció.

-

Finalment, ara s’està amb el tema de les ventilacions, que és un tema que preocupa.
S’ha demanat comprar un aparell que controlarà les ventilacions de les aules,
especialment per aules que tenen una pitjor ventilació. La LN analitzarà les dades per

fer-nos una idea d’on estem i en funció d’això assessorar d’alguna manera l’escola.
S’ha demanat pressupost i s’ha optat per un entremig: ni l’aparell més car ni tampoc
el més limitat (uns 200€). S’intentarà fer abans de nadal una petita prova pilot però es
començarà del tot al gener.
La LN és la cap de la comissió COVID.

6. Precs i preguntes.
SOS Pinetons no és una comissió, és un moviment de famílies de l’escola en relació a
les inundacions i desperfectes generats per la pluja a la nostra escola.
La MV fa un petit comiat. Agraeix la feina a persones que formaven part de la junta i
contenta de l’AMPA que deixa.
La nova presidenta agraeix el recolzament i la feina feta.
“No es tracta d’exigir, sinó d’oferir i l’AMPA sempre ha d’estar pensada per oferir a les
famílies”.
Es presenta la nova data de la següent reunió, el 8 de gener de 2021 a les 19.00h
també de forma telemàtica.

La Garriga, 2 de desembre de 2020

