CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

Assistents: David, Carles, Anna, Pili, David, Isa, Marta, Maite, Raquel

COMISSIÓ /TEMA

1

2

3

SITUACIÓ

Estat de les
comissions: Solidària,
finançament,
administrativa

Queda pendent parlar de si la comissió solidària es pot ajuntar amb
alguna altra comissió (festes o econòmica) perquè hi ha poc quòrum.
Actualment estan fent calendaris, el curs passat van fer
merchandising. Es fa donació dels diners a l’escola perquè bequi a
infants que ho necessitin. El banc d’hores el porta l’escola.

Documents de la CAFI
penjats a la web

Protecció: Una manera fàcil de restrigir l’accés als documents de la
CAFI, seria posar un codi d’accés per poder obrir-los.
L’accés a les actes de les reunions de la CAFI, no és intuitiu i fàcil.

Gestions jurídiques

Hi ha dubtes d’on són els documents originals de la CAFI: estatuts,
acta fundacional.
Poden estar a la sala de la CAFI o en un calaix de la CAFI situat a
secretaria.

ACTA Nº 2

Data: 09 /02/2022
Hora: 20,30 - 23h.

ACORDS
Fer una reunió amb Solidària
per saber l'estat de la comissió,
la feina que fan i si els sembla
unir-se
a
la
comissió
econòmica o festes.

RESPONSABLE

Isabel
Pili

Finançament i tresoreria estan
d’acord en unir-se per formar la
comissió econòmica.
Es mantindran els 2 correus de
finançament i tresoreria.

Parlar-ho a la comissió de
comunicació.

Raquel

Recopilació i ordenació de la
documentació

Carles

La Isa i la Pili s’ofereixen per
donar un cop de mà
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AFFAC

El Carles está al grup de comunicació de whatsapp de l’aFFaC. La
tècnica territorial es diu Alba.
Espera reunir-se per conèixer com funciona la federació i quins temes
podem portar per rebre suport.
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Comissió de festes:
Carnestoltes de
Manresa

Es fa el 3 de març. Aquest any no es fan comparses ni grans ni
temàtiques. La Pili ha parlat amb el Roger s’ha parlat d’enviar la
informació per mail. Si hi ha famílies interessades es reactivaria el
grup de whatsapp perquè les famílies puguin quedar per anar juntes.

Comissió de
menjador: Monitoratge
extra pel servei de
menjador

La comissió de menjador ha rebut el pressupost que costaria el
monitoratge extra de febrer a juny (2539,20€). Pam i Pipa pagaria el
10% del cost. L’escola assumiria una part del cost (pendent que ens
diguin quant).
La c. de menjador valora que és imprescindible cobrir aquesta
despesa. Com que aquesta despesa no està contemplada als
pressupostos de la CAFI, es plantejarà a les comissions, ja que
caldria modificar el pressupost aprovat per aquest curs.
Si la proposta tira endavant, des de la JuDi s’agafa el compromís, de
moure’s per buscar recursos i finançament per cobrir aquesta
necessitat per pròxims anys sense haver-hi de destinar tants diners.
om ho fan les altres escoles, què assumeix el CCB, finançament
extern...).
Des de tresoreria s’informa que es disposen dels diners.
Es fa la proposta de comunicar a les famílies: que hi ha aquesta
necessitat, que cal buscar la manera de finançar-ho i demanar suport
a les famílies que tinguin informació/contactes sobre el tema (es
podria fer a través de la assemblea).
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Resposta C. d’Enllaç
sobre pressupost

L’Eva ha mirat pressupostos pel material de psicomotricitat. Encara
no hi ha res comprat.
Fins al juny no es comprarà res, per si cal reservar els diners per a
pagar el vetllador.

De moment assistirà a la
reunió el Carles i traspassarà
la informació a la JuDi. Si cal
participació d’algun altre
membre ho comunicarà.

Carles

Enviar el mail a c. de
comunicació amb la
informació que s’ha de passar
per la llista de correu de
famílies

Pili

Enviar pressupost a
comissió de finançament.

Xavi

la

Demanar a l’escola:
-argumentació
pedagògica
d’aquesta necessitat.
-import que assumirà l’escola.
-si la família ha demanat a
nivell
personal
beques,
recursos, per pagar aquesta
despesa.

David

*Trucar a portes: departament,
XAFEP, AFFAC, Ajuntament,
Consell
comarcal,
Departament, altres AMPAs,
per mirar d’aconseguir ajuda.

Tots, i
implicar les
comissions
per si
coneixen on
es pot
trucar.

A final de curs es comprarà el
material que calgui segons el
pressupost del que es disposi,
amb la idea de començar el
pròxim curs, al setembre, amb
el material nou.
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Comissió de
menjador: compra del
rentavaixelles

*

El rentavaixelles té moltes avaries i les reparacions tenen un cost
elevat. La c. de menjador ha decidit canviar el rentaplats, l’ha de
pagar la CAFI.
Pam i Pipa té bones referències d’una empresa amb la que la
despesa de reparacions no seria tan cara. El rentavaixelles nou val
5200€.
Pam i Pipa comprarà el rentavaixelles i es passaran comptes amb la
CAFI a final de curs amb l’aportació que fa cada any dels beneficis
dels menús de menjador per cobrir les despeses de menatge. Pam i
Pipa fa una estimació que l’aportació del benefici dels menús per
aquest curs serà: 5912,01 €. D’aquest import es restarà la despesa de
la compra del rentavaixelles.
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Reunió comissió mixta
El dia 1 de març es farà una reunió de la comissió mixta de menjador,
menjador + tresoreria
tresoreria i Pam i Pipa.
+ Pamipipa
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Caldria:
-Tenir informació de quins béns de la cuina són de la CAFI.
-Sistematitzar la transparència de la gestió econòmica de Pam i
Pipa. (consultar guió de la reunió).
Pam i Pipa té tractes amb diferents comissions: mobilitat, menjador,
enllaç. I el prolongat i l’acollida són serveis de la CAFI dels que no hi
ha supervisió des de cap comissió.
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Reunió JuDi + Pam i
Pipa

Comissió d’enllaç:
Monitoratge gratuït

Documents i actes
del drive

Com que només s’ha buscat
un pressupost i la despesa és
elevada, es demanarà a Pam
i Pipa si encara no l’ha
comprat per buscar un altre
pressupost, per comparar i
decidir.

David

Si encara hi som a temps,
buscar un altre pressupost.

Marta

Fer un guió per la reunió

Entre tots

Concretar una data de reunió

???

El monitoratge de les assemblees i de les xerrades és gratuït per les
famílies que hi assisteixen. Les factures es supervisen des de la C.
d’enllaç que té pressupostada aquesta despesa.
També es disposa de monitoratge gratuït per les reunions de les
comissions que es fan a les 4h.

Quan una comissió sol·liciti
monitoratge gratuït a Pam i
Pipa, ho haurà de comunicar
a la Maite que és la
responsable econòmica de la
comissió d’enllaç.

Totes les
comissions

Dubte sobre de quina manera es traspassa a les comissions els
acords de la JuDi

Les actes es penjaran a la
web. Es pot passar l’enllaç
per les comissions perquè ho
vagin consultant.
Si hi ha un tema que afecta
directament a la comissió es
traspassarà la informació que
s'hagi parlat.

Traspàs del treball de
les comissions a la
JuDi
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Dubte sobre la informació que s’ha de traspassar i el què s’ha de
demanar permís.

Cal que els membres de la
JuDi coneguin el treball (a
trets generals) que està fent
cada comissió.
Les comissions tenen
autonomia per treballar i
decidir sobre els temes
propis.

*

Esmena al punt 8: Pam i Pipa ja ha comprat el rentaplats, perquè la decisió va ser presa abans d’entrar la nova Junta de la CAFI. De tota

manera, es volen aclarir bàsicament conceptes de facturació amb Pamipipa i per això es prepararà una reunió aviat amb ells (punt 10).

Data propera reunió: es decidirà per doodle abans de diumenge 13/2

