
Consell Escolar 30-01-2019 

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors. 

2. Liquidació de l’exercici 2018, aprovat el mes de gener de 2018. 

§ Liquidació general 2018: 

- Els ingressos han provinguts de tres fonts: Departament d’Ensenyament, 
Ajuntament i Famílies. L’aportació més important l’ha fet les famílies amb 
un 90% del total. 

- En relació a les despeses, les partides més importants són les de material 
fungible, sortides, autocar i piscina, que en el seu conjunt són 
aproximadament el 60% del total de despeses. A destacar aquest 
exercici l’increment en despesa de mobiliari, conseqüència de haver 
vestit 5 noves aules. 

§ Liquidació menjador 2018: 

- Els ingressos del menjador són també principalment de les famílies, amb 
un 70% del total. El 30% restant corresponen a Beques del Consell 
Comarcal (part d’aquestes les paga l’Ajuntament) i de la Fundació 
Probites, que són complementàries a les del Consell. 

- Les dos partides principals de les despeses són del càtering i del 
monitoratge, amb un 54% i un 41% respectivament sobre el total. 

§ La liquidació s’aprova per unanimitat i es destaca la nul.la morositat per part de 
les famílies. 

3. Pressupost de l’exercici 2019. 

§ Pressupost general 2019. 

- Els ingressos previstos per a l’actual exercici són principalment de les 
famílies (un 85% del total) i es divideixen en piscina, sortides, autocars, 
colònies i material, sent aquesta última la partida més elevada. 

- En relació a les despeses, els principals conceptes són els mateixos de 
l’exercici anterior (material fungible, sortides, piscina...) amb un 70% del 
total. 

§ Pressupost menjador 2019. 

- Els ingressos de les famílies representen el 70% del total. La resta serien 
les Beques del Consell Comarcal i de la Fundació Probites. L’import 
d’aquestes últimes serà inferior al de l’exercici anterior donat que la 
Fundació també farà aportacions a l’Educació Secundària, tot i així el 
Consell Comarcal cobriria aquesta disminució. 

- El càtering, amb el 54% del total, i el servei de menjador, amb el 41%, 
són les principals partides pressupostàries de l’apartat de despeses. 

§ El pressupost per a l’exercici 2019 s’aprova per unanimitat. 



4. Precs i preguntes. 

§ Per part de l’AFA es presenta un escrit demanant la creació dins el Consell 
Escolar d’una Comissió de Temps de Migdia, que s’ocuparia entre d’altres de les 
activitats que es duen a terme durant la franja horària del menjador o la qualitat 
i diversitat dels menús. La Direcció de l’Escola fa entrega d’un document de 
l’empresa encarregada del servei de menjador on es detalla tota la planificació 
de les activitats que es fan. Tant la Direcció de l’Escola com l’AFA es 
comprometen a estudiar les possibilitats de la creació d’aquesta comissió i 
s’emplaça al següent Consell Escolar per a la seva aprovació. 

§ S’informa de les actuacions que s’han fet i de les que encara estan pendents al 
pati de l’Escola per tal de solucionar les deficiències que hi havia i que es van 
comentar a l’anterior Consell. 

 


