
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 !!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
tresorera: Maribel Gómez, secretària: Mercedes García-Amorena, vocals: José 
Gómez, Encarna Quetgles, Antònia Riera, Sílvia Porto. !!!
PUNTS TRACTATS: !!
1.- Plenari de l’Ajuntament !
 Hem sabut que al plenari es va demanar la dimissió del director de l’escola en 
relació al tema de la fumigació, no sabem si de forma formal o va ser un comentari. 
Esperarem a veure l’acta. !
2.- El.leccions sindicals dels mestres: !
 La normativa diu que els mestres de l’escola han de suspendre l’activitat 
lectiva i el treball dels funcionaris de 13 a 18h, i els serveis complementaris 
s’organitzaran segons el centre. Per aquest motiu el dia 4 de desembre l’escola tanca 
a les 15h. Hem expressat a l’escola el nostre disconfort per aquesta situació, i 
demanarem que tinguin en compte totes les opcions per donar una sol.lució al 
problema i donar un servei fins les 17h. !
3.- Camí escolar: !
 El projecte s’està fent juntament amb l’escola i es presentarà a 
l’Ajuntament. !
4.- Comissió d’extraescolars: !
 És una comissió mixta escola-APIMA. S’han reunit i s’ha aprovat el projecte. 
Ara s’ha de presentar a l’Ajuntament, estem pendents de que ens donin hora. 
L’Ajuntament encara no ens ha resolt si podem fer servir el teatre, i ens ha dirigit a 
la Conselleria per dirimir com està el tema actualment.  

La Policia ens ve a obrir i tancar el teatre actualment. !
5.- Tresoreria: !
 Entre el que paguem per riscos laborals per extraescolars, nòmines, SS,… surt 
molt car. Mirarem pressupostos d’empreses per externalitzar-ho, o mirar si ens convé 
més cercar algú que ho organitzi... cercarem opcions. 
 La gestoria de la FAPA ens farà un pressupost del que ens cobraria pel servei. 
 Per ser APIMA tenim exempció d’IVA en totes les activitats. 
 Hem de fer balanç gastos/ingressos. !
6.- Escola Nova !
 A la reunió amb la Consellera demanarem informació de com organitzaran la 
construcció de l’escola nova, dins el tema d’infraestructures de l’ordre del dia.  
7.- Resum “Curs de funcionament d’APIMAs” !
 Tenim dret a tenir local en el centre educació. 



 Paguem assegurança de responsabilitat civil i assessoria jurídica a través de 
FAPA. 
 Hem d’intentar no fer d’empresa de serveis (extraescolars, matinera) perquè 
ens quedi temps i energies per dedicar-nos a temes d’educació. 
 Documents: Estatus, certificat del Registre d’Associacions, nº CIF (G07270473) 
 Certificat d’exempció d’IVA en relació a activitats educatives que s’ha de 
demanar a Hisenda. 
 Llibres d’actes, llibres de comptes, i llibres de socis (aquest darrer s’ha de 
donar d’alta en el regitre de protecció de dades). La comptabilitat ha de ser doble. 
FAPA té un programa adaptat per dur la comptabilitat, per organitzacions sense ànim 
de lucre.  

Sempre demanar factura per qualsevol despesa. 
 Tenim el deure de tenir el PEC i la PGA, encara que no els podem facilitar 
directament als socis. !
8.- Projectes FAPA: “Llegim en família” (Està demostrat que a les famílies lectores hi 
ha menys fracàs escolar. ) i  “Cap nin sense joguina 2014-2015” (Associació d’antics 
alumnes de Montesión solidaris). !
9.- Valorar opcions per festa fi de curs: pressupostos empreses per fer barbacoas… !!!
Reunió tresoreria 18 de desembre 20h. !!!!!!!!!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
Presidenta       Secretària !


