Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mogent

Acta de l’assemblea celebrada el dia 07/11/2019

Assistents:
Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Esther Hernández, Anna Xicota, Familia Novo Pecharroman,
Familia Estapé Sanchez, Clara soler, Familia González Martínez, Familia Duarte Gomez, Familia Cia Pons,
Familia Pascual Socoró, Familia Gómez-Roura, Familia Marco Farto, Sandra Perarnau.
Inici reunió:
19:45 h.

Ordre del dia
1. Estat actual de comptes:
Saldo al Banc de Sabadell a data de la reunió: 29.511,44 €
2. Lectura de l'acta del curs 2018-2019 – Balanç de resultats.
Els valors exactes de cada partida es poden consultar en el document detallat del BALANÇ 2018-2019,
adjunt.
Expliquem els detalls que es van comentar a l'assemblea:
Les despeses són molt similars a les pressupostades, les tres desviacions més importants són:
La partida de menjador, degut a la nova empresa va caldre comprar utillatges nous que l'empresa anterior
no utilitzava, i mes estris necessaris pel trasllat dels p4 i p5 a dinar a les aules.
La partida de pati, que no hem pogut invertir el pressupostat degut a la falta de permisos i col·laboració de
l'ajuntament. Hem demanat una pròrroga per poder mantenir la subvenció i fer les inversions aquest any.
No tenim resposta, existeix la possibilitat que ens facin retornar la totalitat de la subvenció pel pati de l'any
passat.
La partida de la festa de final de curs, la desviació es de 1000€ per sobre del pressupost. S'explica en part
per la compra dels gots i la màquina de xapes, que es queden com a immobilitzats (els utilitzarem durant
molts anys) i que son uns 600€. El canvi de data que vam haver de fer a la festa de final de curs per què
coincidia amb la festa Holy dels Diables, va fer que anéssim tard contractant tots els serveis i que
haguéssim de pagar-los més cars.
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3. Presentació del pressupost pel curs 2019-2020. Noves propostes
Els valors exactes de cada partida es poden consultar en el document detallat del pressupost 2019-2020,
adjunt.
Els punts destacables que es van comentar a l'assemblea són:
Inversió al pati: el número es elevat per què arrosseguem el que no vam invertir l'any passat (la subvenció
més part de l'estalvi de l'any anterior) i afegim aquest any la subvenció que ens han concedit aquest any. Si
no ens concedeixen la pròrroga de la subvenció de l'any anterior, hauríem de retornar els diners, i aquesta
partida es reduiria en la quantia de la subvenció retornada.
Loteries: fem loteria nacional i la grossa. La grossa només es vendrà al despatx de l'ampa. Últim dia per
tornar els talonaris 13/12/19. No sabem com anirà per que no hem fet mai, però hem tingut en compte
vendre-ho pràcticament tot.
Quina: hem demanat el permís per poder fer la quina al centre cultural i, a data de l'assemblea, no ens
l'han concedit. Ens han concedit la subvenció que es va demanar a l'ajuntament per organitzar-la. Tirarem
endavant amb la organització assumint el risc que el permís per fer-la al centre cultural pot no arribar.
S'expliquen tots aquests problemes de permisos i de dificultats en la organització d'events i la poca
col·laboració per part de l'ajuntament per explicar les opcions que es plantejaran de cara a Carnestoltes.
Carnestoltes: s'ha inclòs una partida per carnestoltes com la de l'any anterior i ens han donat una
subvenció per gastar en la carrossa. Però per visibilitzar les traves que posa l'ajuntament a l'hora
d'organitzar qualsevol activitat i la falta de cooperació en el projecte del pati de l'escola, es proposa no
participar en la rua de l'ajuntament com a entitat. Suposaria tornar la subvenció i no poder fer rua pel
carrer, però es podria canviar per una xocolatada i concurs de disfresses (o altres propostes que es puguin
fer) a dins de l'escola.
Alguns pares proposen fer visible el problema a tota la comunitat de famílies de l'escola (mitjançant
pancartes, berenars a la plaça de l'ajuntament, denuncies a xarxes socials, o inclús mitjans de comunicació)
abans de deixar de participar a una activitat que agrada especialment als nens. Es comentarà amb l'escola
per tenir la seva opinió i en properes assemblees es decidiran les possibles accions.
PROPOSTES:
Compra alçadors: es proposa incloure una partida de 1500€ per la compra d'uns 100 alçadors per poder
utilitzar en les excursions dels alumnes de l'escola, seguint l'exemple d'una escola que ha sortit als mitjans
de comunicació aquesta setmana. Es vota la proposta d'incloure la partida i s'aprova amb tots els vots a
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favor (cap abstenció ni vot en contra). Portarem la proposta a l’escola per aconseguir implicació (en la
logística de la utilització)
Xerrada seguretat vehicle: la web www.acontramarxa.com assessora en el tema de la compra dels
alçadors i fa xerrades a les escoles de seguretat en els vehicles.
Subvencions Cultura: demanar subvencions a Cultura pels obsequis dels jocs florals i per la diada de
corpus. Es tindrà en compte quan es demanin les subvencions del curs vinent.
S'aproven els pressupostos amb tots els vots a favor (cap abstenció ni vot en contra).

4. Presentació de candidatures per a la nova junta i votació
No s’ha presentat cap candidatura en grup. Però s'han presentat dues persones individuals per reorganitzar
la junta actual. En Josep Orteu deixa el càrrec de president però s'ofereix a seguir-se fent càrrec de les
xarxes socials, la Cristina Mera continuaria en el càrrec de tresorera, la Laia Llistuella el substituiria com a
presidenta deixant vacant el càrrec de secretaria, que assumiria l'Esther Hernández.
S'aprova la nova junta amb tots els vots a favor (cap abstenció ni vot en contra).
Presidenta: Laia Llistuella Aragó 47702366K
Tresorera: Cristina Mera Pelaez 52152012H
Secretaria: Esther Hernández Berrio 43453325T
S'inclouen com a vocals:
Josep Orteu Baena 47703552B, Beatriz Farto Vazquez 43698252T, Jordi Pascual Maranges 53122634V, Juan
Cubo Gomez 38812392F, Marta Gomez Valdajo 46720685A, Sandra Perarnau Herrera 52628025T
5. Torn obert de paraula (...)
Cap comentari

La reunió s'acaba a les 21:30h

LA PRESIDENTA
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