Acta de l’Assemblea de l’AMiPA de l’escola Volcà Bisaroques

DATA: 26 de novembre de 2020
LLOC : Telemàtica
Ordre del dia de l’Assemblea
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Balanç econòmic del curs 2019-2020
3. Pressupost del curs 2020-2021
4. Ratificació dels càrrecs de la Junta
5. Proposta de participació a la Marató
6. Preguntes i suggeriments

RESUM D’INTERVENCIONS
Hora d’inici de l’Assemblea : les 20 h
Assistents : 21 persones
1. Aprovació de l’acta anterior
El president de l’Amipa, Jordi Puigdemont, informa que s’ha enviat l’acta junt amb la
convocatòria de l’Assemblea i demana si hi ha cap esmena o comentari al respecte. S’aprova
l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. Balanç econòmic del curs 2019-2020
Jordi Buch, tresorer, inicia l’explicació del balanç i comenta que es va començar l’exercici
amb un saldo de 292.166,88 euros, que juntament amb els ingressos van donar 523.246,04
euros al final del exercici, les despeses han estat de 239.053,83 € euros, que van acabar
donant un romanent de 284.192,21 euros. La diferència amb el saldo inicial són de -601,83
euros que vist l’any que hem tingut amb la Covid es valora com a positiu, a més s’han assumit

13.000 euros de despeses del projecte pati, més un embargament de 2.000 euros que ens
tenen retinguts a Hisenda, per un error de la gestoria, però ja n’hem pogut reclamar i ens han
retornat 1.600 euros que no es veuen reflectits en aquest balanç perquè ens ho han retornat
aquest any 2020. Faltaran uns 400 euros que se’ns retornaran aquest any. El balanç reflecteix
que el menjador cada any ens donava uns 50.000 euros de balanç positiu i aquest any degut a
la Covid ha estat de només 13.000 euros.
Les extraescolars segueixen les tendències d’anys anteriors, menys anglès que ha estat
superior.
Posa a disposició el balanç desglossat per si algú vol fer alguna consulta.
S’aprova el tancament econòmic del curs 2019-2020.
3. Pressupost del curs 2020-2021
Jordi Buch, tresorer de l’Associació, explica que aquest any no s’haurà de pagar impost de
societats i informa de les diferents partides del pressupost previst pel curs 2019-2020. Hem
repercutit les despeses relacionades amb el coronavirus ( mascaretes, gels...).Partim d’un
romanent positiu de 284.192,21 euros, es preveuen 607.912,21 euros totals amb els ingressos,
mentre que les despeses s’han pressupostat en 302.230,00 euros, deixant un romanent positiu
final de 305.682,21 euros. Per tant una diferència positiva de 21.490,00 euros. Amb tot
informa que aquest any també es mantenen les quotes de l’Amipa i les de menjador.
Si el pressupost previst es compleix i no tenim imprevistos l’any vinent haurem de pagar de
nou l’Impost de societats any 2029-2020, i es proposa que abans de que sigui Hisenda que
ingressi aquests diners, caldrà valorar abans de l’agost, mes que es tanca l’any, per decidir si
s’inverteixen en millores per l’escola que repercuteixin en positiu per als nostres fills i filles.
Tot i això cal ser prudents aquest any perquè no sabem si tindrem una tercera onada.
S’aprova el pressupost.
4. Ratificació dels càrrecs
S’informa que als membres actuals amb càrrec, president, vicepresidenta i
secretaria, menys al tresorer, els queden dos cursos dels seus fills a l’escola, i per
tant a part de ratificar els càrrecs caldrà començar a preparar el relleu i el president
fa una crida a pares i mares perquè s’animin a formar part de la Junta i assumir
aquests càrrecs i poder fer-ho amb temps per fer un bon relleu.
Junta actual a ratificar:
President: Jordi Puigdemont
Vicepresidenta: M. Àngels Juncà
Secretària: Turina Serra

Tresorer: Jordi Buch
S’acorden i ratifiquen els càrrecs actuals.
5- Proposta de participació a la Marató
El president explica que cada any des de l’Amipa es participa a la Marató, l’any
passat amb una caminada, els nens a l’escola van preparar unes medalles per donar
als participants a l’arribada. Enguany, malgrat la situació actual, la Junta proposa als
pares i mares a participar igualment a la Marató fent una aportació.
La idea que es proposa “ Dibuixa per la Marató” consisteix en que els nens i nenes
facin un dibuix on la temàtica sigui la situació que estem vivint a causa de la Covid i
penjar-lo a xarxes i l’Amipa donaria una aportació pels dibuixos fets, entre uns 800 1.000 euros. Tenint en compte que tenim unes 400 famílies a l’escola , l’Amipa faria
una aportació 2 euros per família més o menys.
La proposta es va explicar a l’equip directiu de l’escola i van trobar molt bona la idea
i van proposar que enlloc que les famílies fessin el dibuix a casa, el facin a l’escola,
així tots dibuixaren i penjar-los a l’escola durant unes setmanes i on faran un
exposició com es fa per Sant Lluc .
Jordi Puigdemont, comenta que no podíem acordar fer aquesta aportació sense
l’acord de l’Assemblea. Per tant es proposa als assistents i el president demana si
tothom hi està d’acord. Tindran fins el dia 15 per fer els dibuixos.
S’aprova la proposta.

6- Preguntes i suggeriments
Al torn de preguntes i suggeriments en Jordi Buch, tresorer, comenta que
actualment al menjador als alumnes esporàdics els cobràvem 6.15 euros, aquest any
i com sempre s’ha de presentar el nostre pla de menjador a ensenyament i ens van
dir que la normativa d’esporàdics ha de ser com a màxim un 10% de la quota dels no
esporàdics. Tot i que donem el preu més baix dels no esporàdics la normativa marca
aquest 10% i per tant hem de baixar de 6.15 euros a 5.60 euros pels esporàdics
perquè el departament ens aprovi el pla de menjador. Des de l’Amipa sempre s’ha
intentat tenir un preu més baix pels nens i nenes que es queden a diari uns 280 i
ajustar-nos a la diversitat de famílies que hi ha a l’escola, fa més de 2 anys que la
quota no s’apuja, però tot i aquests arguments ensenyament va concretar que havia
de ser el 10% perquè és el que marca la normativa per tots els menjadors escolars
de Catalunya.

Continua informant que les Extraescolars amb la normativa de la Generalitat, tenint
en compte que els grups bombolla són de 6 alumnes, fa inviable portar-les a terme
fins que no s’alleugereixin les mesures. A nivell de monitors és inviable pel número
de grups i nens que són de diferents grups bombolla. Veurem el gener. Ens podríem
plantejar que les que no s’han pogut realitzar aquests mesos de novembre i
desembre fer-les el mes de juny, però caldrà veure la seva viabilitat i com està la
situació amb la Covid.
També cal dir que a l’escola hi ha hagut mot pocs confinaments i creiem que no cal
arriscar. Creiem que és el que toca ara. Evidentment s’informa que si no es fan les
extraescolars no es passaran les quotes.
Pel què fa a la Festa de Nadal aquest any degut a la situació no farem la xocolatada
ni cap activitat que es programaven cada any com, els partits de bàsquet, ni la
representació dels pastorets per part dels alumnes de 6è, ni la tradicional cantada
de la coral de l’escola.
El president informa que al carrer Volcà Rocanegra s’havia detectat que hi entrava
molta gent en cotxe ho vam comentar a l’escola abans de que hi hagués algun
incident. L’escola va parlar amb el municipal de barri. Malauradament abans que hi
posessin vigilància hi va haver un atropellament. No va passar res greu, però des
d’aquell dia hi ha els municipals i des de l’aleshores no hi aparca tanta gent. En nom
de la Junta i de l’escola demanem que les famílies siguin responsables i respectin les
normes i les senyals de trànsit.

L’Assemblea es dona per finalitzada a les 21.00 h
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