BARCELONA 03/12/2019

DATA

03/12/2019 (19h30-22h)

ASSISTENTS
Mar Castellví (Presidenta)

Raquel Freixes (Vocal convivència)

Montse Caballé (Vicepresidenta)

Aldana Menendez (Comissió inclusió i diversitat)

Bea Beza (Secretària)

Cristina Romero (Tresorera)

Paul Deschemps (Secretari)

Esther Hospital (representant a C. De Grans)

Cinthya Villafaña (Tresorera)

Gabriela Parra (Consellera Consell escolar)

Marta Uriel (GT Volem Institut)

Convidades: Queralt Prats (ArTransforma)/ Maria
Blanco (Artranforma)

PUNTS

ORDRE DEL DIA

1)
2)
3)
4)
5)

Aprovació i signatura Acta Junta octubre
Valoració subvenció: projecte ArtTransforma
Consell Escolar
Candidatures equip directiu escola
Amiant teulades: Informe avaluació i estat accions (es posposa a nova junta per excusada assistència de Comissió Medi
Ambient).
6) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars (es posposa per a nova junta)
7) Casal d’Estiu 2019: retorn enquesta
8) Jornada de tastets (es proposa resoldre-ho per e-mail)
9) Punts pendents de la junta anterior i altres
10) Foto Junta per web (es posposa per una altra reunió)

*******

*****

******

1) Aprovació Acta Junta octubre
Es procedeix a l’aprovació i signatura del document, que es penjarà al web de l’escola.
2) Subvenció projecte ArtTransforma
Es presenta Queralt Prats i l’entitat ArTransforma mare de d’infants de l’escola. Comenta que han fet vàries
cançons quan els seus fills han passat per ambients. Comenta que ha rebut sol·licituds per fer noves cançons
temàtiques per ambients (a tots els ambients de la comunitat de petits). Informa que va tenir coneixement
d’unes subvencions de la Diputació de Barcelona, per a projectes educatius 360º. La Direcció de l’escola els ha
fet saber que encaixa amb les línies de treball però que la sol·licitud de subvenció ha de ser tramitada per
l’AFA. Trasllada la seva tota disposició per a ajudar amb les gestions de la tramitació de la sol·licitud.
Des de tresoreria es comenta que és una subvenció per a projectes diversos, per tant que el procediment és
obrir una convocatòria. Tot i això, en aquest moment no estem a temps, perquè cal entrar-la abans del dia 12
de desembre. En quest cas es vehicula a través del grup de treball de Familiars i amics Musics, que no té
pressupost. La subvenció és del 50% . L’import sol·licitat estaria entre 4.000-5.000 eur.
El fet de rebre subvencions obliga a dur a terme una “comptabilitat analítica” (desglossar més les imputacions
de costos a pressupost). Tresoreria ho farà.
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S’acorda aprovar aquesta gestió que des de el Grup de Treball de famílies i amics músics ha arribat i es
tramitarà la sol·licitud de subvenció.
Es recollirà adientment quan es posi en marxa, una comunicació a totes les famílies de l’escola.
3) Consell Escolar
La Gabriela, representant del Consell escolar, ens explica resum de la segona reunió (Veure detall a acta Consell
Escolar del 19/11/2019). Els temes van ser: Protocol acollida mestres. Autoavaluació de centres educatius.
Renovació gestió espai migdia per AFA. Informe avaluació amiant. Com no hi ha ningú de la comissió de MA
s’acorda que es demanarà a la comissió de MA que en faci un resum publicable (doncs per presència de dades
personals a l’informe, no es pot difondre ni publicar). Disposem d’una copia controlada de l’informe.
4) Candidatures equip directiu escola
S’ha sol·licitat més informació sobre el procés a la Direcció de l’escola. Es té informació que les candidatures
es presenten fins a 18-21 de desembre. No se sap si es poden fer públiques (segons indiqui el consorci) o només
les veurà el comitè de selecció (hi haurà una família del Consell Escolar). Els membres del Consell Escolar
sol·licitaran també informació de consultes al tècnic de referència del Consorci.
5) Casal d’Estiu 2019: retorn enquesta
Es va fer l’enquesta i el buidatge. Es van obtenir 41 respostes. Per comentar el detall es farà una reunió amb
Kampi Ki Pugui (Gemma) i representants de l’AFA (Presidenta, Vicepresidenta i representant per aquesta tema
que serà la Raquel Freixes).
9) Punts pendents de la junta anterior i altres

Hi ha hagut una reunió prèvia amb la Direcció i Vatua l’Olla. Vatua l’olla farà una nova proposta
redacció del contracte. Inclourà especificitat de clàusula de reparacions i reposicions i alguna altra. Es
posaran clàusules de rescissió i control . Ens enviaran l’esborrany per a revisar, comentaris/ esmenes
i poder tenir un redactat validat definitiu al gener.
Vatua l’Olla demana, per poder reservar fons i amortitzar inversions, que el contracte no sigui anual
sinó de 3 anys. Es debat la manera de poder controlar el servei que dona l’empresa si es fa un
contracte de 3 anys. S’acorda que un cop es rebi la proposta de contacte de Vatua l’olla es convocarà
una junta extraordinària monogràfica abans del 16 de gener, si ho envien abans de Nadal.
D’altra banda, per unanimitat es decideix deixar sense vigència l’acord del 2017 sobre el preu de l’ús
esporàdic del menjador i mantenir quota única.
Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 22h 15.
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