Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 04 de febrer de 2015
Assistents: Nathalie Charpentier, Toni Cotes, Rebeca Lalinde , MªJesús Bergés, Josep Lluís Castillo , Albert
Gómez, Raúl Blanco, Nieves Castro, Maribel García, Mariví Sahuquillo, Neus Pujades, Saida Roldán, Neus
Pujades.
Secretària: Montse Camps
Ordre del dia

1. Situació econòmica:
Saldo al Banc Sabadell: 11.034€
1. Lectura Acta final procés de selecció Aux,Administrativa
Es finalitza el procés de selecció de la plaça. Després de no haver-hi cap membre de l'associació AMPA interessat en
cobrir-la, s'inicia el procés de selecció a través del Servei d'Ocupació Local. Amb l'ajut d'una professional dintre del
co.lectiu de pares de l'AMPA, i per acord segons l’Acta del 23 de Gener de 2015, s'arriba a l'acord de contractar, a la
Montserrat Camps, entre les 7 persones entrevistades, considerant el seu perfil professional el més addient.
2. Novetats fiscals 2015 a les Entitats sense finalitat lucrativa
Model 347. Declaració informativa, inclou la declaració sobre la facturació anual, que ha de ser d'un mínim de 3005
euros i necessària per poder rebre les subvencions. La data límit per presentar aquesta declaració es el 28 de febrer
d'enguany.
Per presentar-la necessitarem una signatura digital, com que es una gestió de duració entre 3 i 4 setmanes, ho
delegarem a la gestoria perquè ens ho tramitin.
La nova llei de l'Impost sobre societats (IS)
Dubtes que se’ns plantegen:
-Considerar l'any natural o el curs escolar.( Mirar-ho als estatuts). Si es segons curs escolar s’activarà a partir del curs
2015-2016 per presentar abans dels 6 mesos següents al tancament.
-Exigències de la nova comptabilitat (no es adequada una comptabilitat per criteri de caixa) que haurem de dur a
terme, s'acorda comprar un programa comptable. ( demanar assessorament al FAPAC) y Josep Lluís encarregar de
buscar noves propostes.

3. Comissions:
4.1 Comissió Carnaval:
Valoració positiva sobre la reunió amb nens i pares sobre el dia de la rua organitzada per l'AMPA, amb molt
d'entusiasme per part de tots, encara es detecta que faltava un coordinador que prengués les regnes.
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Es van recollir e-mails i vam informar d'enviar un correu amb les instruccions que adjunta el paper amb el dibuix a
retallar amb el logo de la disfressa, el qual es podrà imprimir des de casa o bé recollir-lo al despatxet de l'Ampa. El
mateix dia de la Rua també en tindrem.
Per decorar la carrossa, pendents d'aclarir el tema de l'assegurança (preguntar a l'Ajuntament i al FAPAC) i en cas de
poder-hi disposar, hem d'acabar de quedar en el dia i hora que serà decidir-ho entre divendres 13 o el mateix dissabte
14.
Propostes decoració:
Util.litzar llençols i paper per dibuixar-hi i escriure en un gran rètol, el nostre logo del carnaval. Ho parlarem amb en
Jordi.
L'Albert de comunicació s'encarrega de fer l'olla.
L'acte serà obert a tots, als socis i als no socis.
Dia i hora de trobada Carnaval: dissabte, 14 de febrer a les 16:00h, davant de l'escola.
4.2 Comissió Festes i Actes:
La festa de final de curs serà el dia 13 de juny. Es farà a dins l'escola.
Hi han diferents propostes per les activitats que es duran a terme:
Posar vàrios espais, pintar cares, portar números de pallassos, màgia etc...
El dia de la festa presentar els nous models de la roba esportiva.
Cadascú es portarà el seu menjar.
No es llogaran ni taules ni cadires.
Es miraran vàries opcions: pressupostos i empreses (contactes: infables Caldes, s'informarà la Rebeca)
Temes de debat oberts:
Es cobrarà entrada? Es donarà un distintiu als socis?
4.3 Comissió Menjador:
Des de l'escola, s'ha enviat a les famílies, un correu amb la modificació de la quota de menjador d'aquest any degut a
la baixada de l’import de l’IVA.
S'ha fet una reunió amb la Montse Monitors, l'Oscar de Selecta Restauració amb l'Ampa sobre la revisió dels menús,
d'on a sorgit la proposta de posar dos punts per repartir el dinar.
També es planteja solucionar el tema de la calor als menjadors.
4.4 Comissió Biblioteca:
Sen's ha fet una proposta de fer el servei de préstecs, però no l'hem considerat viable, per tant en principi hem decidit
que no.
4.5 Comissió Roba esportiva:
Propostes:
Canviar el logo, amb un disseny que es relacioni amb el de l'escola.
Modernitzar els models. Canviar la combinació dels colors, però sempre mantenint els colors corporatius de l'escola
Mogent.
Seguir treballant amb el mateix proveïdor, ja que sempre s'han portat molt bé.
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5.Torn obert de paraula
En la reunió del Consell Escolar amb la representació de'n Toni, sen's demana que proposem un regal pel dia dels Jocs
Florals.
Parlem de quan i en quina modalitat s'han de cobrar els rebuts als associats de l'Ampa, per a això volem mirar els
models d'altres escoles del nostre voltant ( La Roca, Sta Agnés, La Garriga, La Torreta etc...) i parlar-ho amb la direcció
de l'Escola.
Confirmaren xerrada de Marta Prims sobre Autoestima (sense cost)
Acabem la reunió a les 23:30 hores.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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