ACTA DE REUNIÓ(CONSELL
ESCOLAR)

CODI: CE20211025

A Caldes de Montbui, a 25 d’octubre de 2021 a les 17:09 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. Elisabeth Boncompte, la
Sra. M. Rosa Xalabarder i el Sr. Ton Lu Abancó, 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.-Justificació de les despeses de funcionament curs 2020-2021
2.-Tancament del curs 20-21.
3. Precs i preguntes

1.-Justificació de les despeses de funcionament curs 2020-2021
S’inicia la reunió del consell escolar presentant un power als assistents amb la
informació del resultat comptable obtingut en el curs 2020-2021.
Es comenta les poques inversions que s’han pogut fer a l’escola durant el curs. I
s’informa als assistents de les partides que han fet variar el resultat en relació al
pressupost presentat.
S’informa detingudament de les quantitats rebudes del Departament d’Ensenyament
durant el curs 2020-2021 en concepte d’abonament 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 del total 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: 57.542,76 €
Per les 18 unitats concertades d’educació primària: 115.085,52 €
Per les 12 unitats concertades de l’Educació secundària: 104.915,76 €
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 2020-2021.
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2.-Tancament del curs 20-21.
El Director pren la paraula en relació a tot l’exposat. Comenta que no ha estat un curs
normal. I el resultat comptable tampoc ho ha estat.
El curs passat vam tenir un total de 38 grups confinats.
Normalment hauríem d’haver obtingut sobre un 4% de resultat, i aquest curs 20-21
hem tancat amb un 2,5%.
Les inversions han estat limitades pels resultats. Cal esperar un bon resultat per poder
tenir millors inversions.
També es comenta la partida de les substitucions dels docents, doncs ha tingut una
desviació important. Abans 15 dies de les baixes d’IT els pagava l’escola. Ara no s’està
fent així, però no sabem quan durarà.
Pel que fa als rebuts recobrats, informa que hi va haver famílies en una mala situació i
que posteriorment han pogut fer front al deute.
Com s’ha pogut veure en la informació presentada, s’ha constatat la insuficiència de
les despeses de funcionament, si els diners que arriben de la Generalitat són més alts,
més es podran abaixar les quotes.
S’espera que durant el curs es pugui tornar a la vida de l’escola que teníem abans.
El director també informa que la renovació de càrrecs del consell Escolar es va ajornar
del curs 2020-2021. Però ara no sabem quan es faran els propers…Cal renovar els
professorat d’infantil i primària, el representant designat per les famílies, la persona
designada per l’AFA i també la representant del PAS.
El dia 3 de novembre s’ha de constituir la comissió electoral que està formada per la
persona de més antiguitat, la persona de menys antiguitat i la persona del PAS de més
antiguitat, però actualment aquesta persona està en situació de Baixa d’IT i serà la
persona següent en antiguitat…
Encara no sabem la persona que hi haurà a la mesa com a representant de l’AFA.
El procés electoral s’obre amb la presentació del cens.
En principi fa uns anys es va decidit que el professorat de primària escolliria els
representant de primària i els de secundària, votarien els de secundària, doncs en
algun moment es va dir que no hi havia la suficient informació com per escollir els
membres de les altres etapes, amb una base d’informació.
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De l’apartat dels alumnes no s’ha de canviar. El nomenament va ser per 4 anys.
Pel que fa a les famílies, si només es presenta una família, queda escollida
automàticament.
Les eleccions seran el dia 24 de novembre a les 5 de la tarda.
Es farà la constitució el dia 3 de novembre i s’informarà a les famílies.
El dia 16 de desembre cal informar de la nova constitució del Consell Escolar. Es farà el
comiat dels representant que pleguen i la benvinguda als nous membres.
També es comenta que si algun membre es baixa abans que sigui el seu torn, aquest
càrrec queda desert.
3. Precs i preguntes
I sense cap més comentari s’acaba la reunió a les 17,41 hores de la tarda.
El President
La Secretària
Gregori Martínez Ruiz
Mª Teresa Barceló

