
APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA 14/07/2021
18 de Juliol de 2021 A LES 19:05,al pati de l’escola Mare de Déu de Gràcia

ASSISTENTS

La Junta de l’APIMA del CEIP Mare de Déu de Gràcia :

Xesca Florit (Presidenta), Noemi Sossa (Tresorera), Guedi Suau (Secretària), Stefy Trilla

(vocal), Dani Alcoberro (vocal)

7 Mares de famílies sòcies.

Yolanda Mañosa Muñoz en representació de l’Equip Directiu del centre.

ORDRE DEL DIA

1-Benvinguda i recompte assistents

2-Lectura i aprovació acta anterior

3-Presentació Memòria curs 20-21.

4-Informe económico.

5.-Projectes i propostes curs 2021-2022.

6-Pressupost curs 2021-2022

7.-Presa de decisions i acords.

8.-Torn obert de paraula.

ANOTACIONS

Inicia la sessió na Xesca Florit amb el punt 1) de Benvinguda i recompte dels assistents.

Es compten 13 vots. A continuació en el punt 2) es llegeix l’acta anterior i s’aprova per

assentiment de les assistents.
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En el punt 3) pren la paraula na Guedi Suau que enumera les activitats realitzades

enguany per la junta de l’APIMA i de les que ja es van avançar al febrer algunes:

-Gestions / Funcionament

-Donació material infermeria i Anti-Covid

-Escola Matinera i Activitats extraescolars.

-Sol·licituds i gestions a la Conselleria d’Educació.

-Presentació documentació a subvencions. En curs Projecte Sala Psico Infantil de subvenció

Caixa Colonya.

-Sorteig Paneres i concurs Postals Nadal.

-Millores i canvis cortines i foscurits.

I en aquest darrer trimestre:

-Jornada pintar elements pati.

-Redacció Pla de Voluntariat (en curs)

-Ludoteca Estiu (en curs)

-Sala Psicomotricitat infantil (en curs)

A continuació cedeix la paraula a na Noe Sosa (punt 4) que refereix els comptes

PROVISIONALS ja que a data de l’assemblea el tancament de comptes és a 31 de maig. Es

penjaran al web i s’adjuntaran a l’acta els comptes definitius a 30 de juny un cop

comptabilitzats tots els elements. S’ha lliurat un full amb el balanç per a millor

comprensió dels assistents. En resum, a 31 de maig tenim un resultat negatiu de 525,56€

que augmentarà amb les despeses de liquidació de les monitores d’escola matinera i per la

factura de la ludoteca. Així mateix, na Noemi Sosa, explica perquè tenim un saldo positiu

al banc encara que el resultat anual hagi estat negatiu (quotes ludoteca avançades i

creditors pendents de pagament).

Seguidament, pren la paraula na Xesca Florit per explicar els projectes pel pròxim curs

(punt 5)

Seguir amb :

-Renovació convenis amb comerços col·laboradors
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-Seguiment d’obres i millores a les infraestructures per part de l’Ajuntament i la CAIB.

-Suport a les activitats que organitzi l’escola i brico-jornades.

-Concurs postals Nadal i alguna activitat per Sant Jordi.

-Extraescolars : Anglès, Gimnàsia Rítmica, Ioga, Multiesports, Teatre, Robòtica, patinatge,

futbol i les idees que ens vulgueu aportar. Volem enviar Informació a les famílies a final

d’agost. Que es puguin iniciar al mes de setembre i portes obertes al setembre a càrrec de

l’APIMA. Que es puguin allargar fins final de curs.

NOUS REPTES

-Pla de Voluntariat : posar-lo en marxa amb un dinamitzador contractat o persones

voluntàries.

-Captació de socis : campanya específica promocional.

-Obtenció de recursos : gangària, panera nadal, subvencions, altres...

-Establir xarxa amb APIMAS Mateu Fontirroig i Mª Lluisa Serra per optimització recursos

(compartir secretària o dinamitzadora voluntariat).

-Festes infantils : Nadal, Carnaval i altres SI ES POSSIBLE X COVID

-Millores al web de l’APIMA : Possibilitat d’inscripcions telemàtiques, vídeos tutorials i

enquesta del mes.

-Ludoteca 2022.

I es deixa pel final l’Escola Matinera ja que s’està valorant si s’ha de seguir oferint. El

dèficit arrossegat durant tot l’any planteja molts dubtes a l’hora de tornar-la a engegar

en les mateixes condicions que fins ara. Tot i que l’APIMA no té ànim de lucre en cap de

les activitats que duu a terme, hem de valorar si aportar recursos propis a cobrir la

necessitat de 20 alumnes (que son el promig d’assistència) vol dir menystenir a la resta

de l’escola. S’han revisat els comptes d’altres cursos i es veu que des del 2016 la

progressió ha estat a la baixa . Enguany hem tingut sa sort de comptar amb un ajut del

centre que ha tingut superàvit i ens ha pogut cedir una part de lo que els hi tocava de

panera, però tot hi així es nombres son dolents.

A continuació es presentarà primer el pressupost (punt 6) i en el punt de Presa de

decisions es van plantejar les opcions sobre el futur de l’Escola Matinera.
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PRESSUPOST CURS 2021/2022

INGRESSOS SOCIS 3.000,00

FESTES 2.000,00

RESULTAT EXTRAESCOLARS 1.000,00

SUBVENCIONS 3.000,00

PANERA NADAL I ALTRES RECURSOS 5.000,00

RESULTATS BANCARIS -100,00

TELEFON -150,00

DESPESES D'OFICINA -400,00

ATENCIÓ AL PÚBLIC -1.000,00

PREMIS I REGALS A ALUMNES -800,00

APORTACIO EXCURSIO SOCIS

PLA VOLUNTARIAT -2.000,00

LUDOTECA -800,00

ALTRES PROJECTES -3.000,00

RESULTAT PREVIST 450,00

En el punt 7, Presa de decisions es torna a plantejar el futur d’Escola Matinera amb 2

opcions :

Opció a) Seguir amb la gestió de l’activitat però apujant a 25€ cada mes la quota pels

usuaris socis i fixes. Apujant el preu no aconseguim tenir guanys però les pèrdues son

menors.

Opció b) El centre ens ofereix fer-se càrrec temporalment de l’Escola Matinera amb la

contractació d’una empresa especialitzada que també cobra uns 25€/mes. En aquesta opció

hauríem d’acomiadar i indemnitzar les monitores que fins ara prestaven el servei. Hem

xerrat amb elles i una ja està en excedència des de l’any passat i voldria seguir en

excedència durant l’any vinent. L’altre estaria disposada a demanar l’excedència esperant
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si es recupera una mica el mercat laboral i augmenta els usuaris d’EM i si no fos el cas,

finalitzar els contractes i indemnitzar a les monitores.

Es demanen aclariments i s’expressen diferents opinions arribant a la conclusió que la

decisió no és senzilla. Arribat a un punt es demana la votació als assistents, essent el

resultat :

Opció a) 8 vots

Opció b) 4 vots

Falta 1 vot per absència d’una mare.

Per majoria es durà a terme el pròxim curs l’Escola Matinera amb la gestió directa de

l’APIMA.

Es passa a les següents propostes d’acord :

7.2- La Junta proposa allargar el període d’afiliació dels socis, de manera que només

s’hagin de donar d’alta un cop i es prorrogui automàticament cada any, amb les excepcions

de baixa comunicada o per ja no tenir fills alumnes del centre.

En el mateix sentit de disminució de les tramitacions, es sol·licitarà un compte bancari

on es carregarà el rebut anualment. El pagament d’altres activitats seguirà sent mensual

per transferència o en efectiu.

S’aprova per assentiment de tots els membres de l’assemblea.

7.3-Substitució membre Junta. En Jeroni Comellas va presentar la seva renúncia la setmana

passada per motius professionals. La Junta vol agrair la seva disposició i bona feina

durant aquest any i esperem poder-lo “repescar” quant el volum de feina s’estabilitzi.

Com marquen els Estatuts a l’article 18 : les vacants seran cobertes a proposta de la

Junta Directiva i ratificades a la immediata Assemblea General que es celebri. Proposem

formalment a Mirian Esposo Villca que molt amablement s’ha ofert a cobrir aquesta

responsabilitat i demanem a l’Assemblea la seva ratificació.
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També demanem voluntaris per substituir a nen Dani Alcoberro dins la Junta ja que també

vol deixar properament el seu càrrec de vocal. Moltes gràcies Dani per la teva paciència

en termes informàtics i les teves opinions en els debats que hi hagut. S’ofereix

voluntària n’Ester Goñalons Sintes.

L’assemblea aprova i ratifica les dues voluntàries i la Junta agraeix l’interès i

responsabilitat d’ambdues.

8-Torn obert de paraula. No se’n demana.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió de l’assemblea a les 20,13h, de la que

s’extén aquesta acta.

Sgt.: Agueda Suau Vist-i-plau Presidenta

Secretària d’actes Xesca Florit


