ACTA DE REUNIÓ(CONSELL
ESCOLAR)

CODI: CE20191121

A Caldes de Montbui, a 21 de novembre de 2019 a les 17:08 h de la tarda es dóna per
iniciada la reunió del Consell Escolar del centre amb l’assistència de tots els seus
membres menys el Sr. Jaume Ferrer, el Sr. Ramon Tor, la Sra. Núria Hernández i la Noa
López, com a representant dels alumnes, tots degudament excusats. També va
excusar la seva presència el Sr. Josep Busquets com a representant de l’Ajuntament de
Caldes,
Amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura de l’acta de la reunió anterior
2.-Justificació de les despeses de funcionament curs 2018-2019
3.- Altes i modificacions de jornada a pagament delegat.
4. Precs i preguntes
Abans de començar es demana si és possible que les properes convocatòries l’hora
d’inici sigui a les 17,15, doncs les 17,00 és una hora de molt moviment tant de
pares/mares i mestres/professors-es. També pels pares és molt complicat aparcar
donat que és l’hora de recollida de l’alumnat.
També es torna a comentar que s’enviarà un mail a la Noa López perquè presenti la
seva renúncia al càrrec doncs no ha assistit a cap convocatòria i així es buscar-a el
suplent perquè faci ús del càrrec.
1.- Lectura de l’acta de la reunió anterior
Es fa una revisió (lectura) de l’acta anterior.
Es comenta que a partir d’ara es penjaran les actes a la web per tal que tothom les
pugui revisar.
Un cop revisada l’acta anterior, i a la vista del punt on s’informava que es sol·licitava
que es consideres la nostra escola centre formador de pràctiques del MUFPS, el Sr.
Gregori Martinez informa que aquesta sol·licitud finalment no va ser acceptada i
Caldes ha quedat com a reserva. Aquestes sol·licituds, en un primer moment només
les van presentar en una gran majoria les escoles concertades. Per aquest motiu es va
ampliar el termini per sol·licitar-ho. Finalment ens van informar que havien acceptat la
sol·licitud, però això no volia dir que entréssim a formar-ne part.
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2.- Justificació de les despeses de funcionament curs 2018-2019
Seguidament es presenta un power on s’informa als assistents del resultat comptable
obtingut en el curs 2018-2019.
També es fa un detall de totes les inversions que s’han fet a l’escola durant el curs
2018-2019.
Es fa un petit comentari dels canvis més importants que han motivat que el resultat
del curs sigui millor que el pressupost que es va aprovar amb anterioritat.
S’informa detingudament de les quantitats rebudes del Departament d’Ensenyament
durant el curs 2018-2019 en concepte de despeses de funcionament.
Es mostra un resum de les quantitats rebudes per part del departament on es pot
constatar que només cobreixen una part de l’estructura de l’escola i que és per aquest
motiu que s’ha de demanar l’aportació a la Fundació, per acabar de cobrir l’import que
no aporta l’Administració.
Les quantitats rebudes són:
Per 9 unitats concertades del 2n cicle d’educació infantil: 56.089,44 €
Per les 18 unitats concertades d’educació primària: 112.178,88 €
Per les 12 unitats concertades de l’Educació secundària: 102.263,28 €
Totes les quantitats indicades, han estat destinades íntegrament a les despeses
esmentades.
Consegüentment el Consell Escolar aprova la rendició de comptes corresponents al
curs escolar 2018-2019.
3. Altes i modificacions de jornada
Es fa una lectura dels moviments del professorat que hi ha hagut a l’escola des de’l dia
17 de setembre fins el dia 21 de novembre del 2019-.
El titular informa que el procés de selecció de personal s’ha dut a terme conforme
indica la normativa vigent i el Reglament de Règim Interior del Centre.
El consell Escolar aprova la proposta i informe presentat pel titular del Centre.
4.- Precs i preguntes
Es demana sobre el tema dels auxiliars de conversa que es va comentar en l’anterior
reunió que l’empresa que els portava tenia algun problema de tipus burocràtic. Ja
tenim el CV d’un primer auxiliar que possiblement s’incorpora el gener i estem
pendents del segon auxiliar.
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El Sr. Gregori Martinez comenta que la propera reunió molt probablement serà ja pel
tema de les preinscripcions.

I sense cap més comentari s’acaba la reunió a les 17,40 hores de la tarda.
El President
La Secretària
Gregori Martínez Ruiz
Mª Teresa Barceló

