ACTA APIMA DOCTOR COMAS CAMPS

Dimecres, 30 de setembre de 2020

Quan són les 19:00 hores del dia assenyalat es reuneix l’Assemblea amb l’assistència d’Amanda
Guasch, Maite Mascaró, Irene Villalonga, Mariana Delgado, Lina Juanico, Joan Marquès, Ismael Bagur,
Xavier Mercadal, Josep Petrus i Joan Mascaró.
Aspectes que s’han tractat:
✓

Extraescolars. Totes en marxa, subscripcions i pagaments. Anglès al Centre Miquel de
Verí: Només hi ha alumnes del Comas, cap del Mestre Duran. La viabilitat de les classes
passa perquè siguin grups de 6 alumnes per classe, actualment hi ha 2 grups de 5
persones. Es debat si els alumnes que falten els cobreix l’Apima o alternativament
s’intenten col·locar en un altre horari. Falten alumnes perquè hi ha diferències entre els
alumnes subscrits i els efectivament matriculats. S’acorda aplaçar l’inici de les classes
uns dies per a donar opció al Centre per a donar una solució al desajust dels grups, per
a poder valorar si l’Apima assumeix el cost de les diferències o es cancel·la el projecte.
Estimem que l’escola externa hauria de tenir tots els incentius econòmics per a solucionar
el problema o al manco, minimitzar-lo. S’estima que costejar els costos de dos alumnes
tot l’any podria aproximar-se a 1000 euros de despeses per l’Apima i no es veu la
necessitat ara per ara. S’acorda també que es liquidaran amb el centre els serveis cada
trimestre enlloc de cada mes.

✓

Menjador. El president ens informa que els estudis realitzats indiquen que oferir serveis
de menjador per 6 persones suposaria un dèficit anual de 12.000 euros; i fins a 20
persones, les pèrdues baixarien a 2.000 euros anuals. Alternativament existeix a Maó un
servei de càtering que ofereix menús a 5,59 eur/pax; però són servits a Maó, de forma
que el problema seria anar-los a buscar diàriament i portar-los refrigerats al Comas; això
més un monitor, pujaria sensiblement el cost/pax. Es comenta que el ideal és fer un
sondeig via watsapp amb els delegats de classe per veure si s’aconsegueixen el promig
diari mínim de 12/13 alumnes fixes (uns 60 menús a la setmana) per a poder posar en
marxa el servei en el propi Centre. En aquest escenari de mínims, s’estima que es
perdrien 8.000 euros però com que la cuinera condonaria el seu cost, les pèrdues
estimades podrien limitar-se a dos ó tres mil euros a finals d’any. En Xavi es compromet
a redactar un missatge per a enviar als delegats i fer el sondeig fins dia 15 d’octubre.
S’acorda que un cop posat en marxa (o es descarti) aquest servei, es gestionarà posar
en marxa l’escola matinera.

✓

Apima Institut. N’Amanda ens comenta que l’Apima de l’institut convoca una ponència
el 25 d’octubre i que s’acorda que els costos dels ponents i les dietes es paguen a mitges
entre totes les Apimas.

✓

Chromebooks. El president posa en coneixement la necessitat de que el centre tingui
ordinadors personals adients pels alumnes. Donat que la conselleria no subvencionarà
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aquest tipus de material fins el venciment de la subvenció que es disfruta ara, i que el
Centre havia assignat a llibres de texte, fins a 2022 no tindríem accés a aquest material
si l’Apima no posa remei. El president ens informa que el objectiu del Centre és arribar a
87 màquines Chromebook de Google, però que no cal comprar-les totes de cop. Després
de debatre el tema, acordem comprar unes 20 o 30 màquines aquest any, i veurem l’any
que ve quantes sen necessiten. Cal recordar que són màquines senzilles de baix cost i
que queden obsoletes en pocs anys, per la qual cosa el més probable és que la pròxima
subvenció sol·licitada a la conselleria vagi destinada a aquest tipus de material.
✓

Aprovació de Comptes Anuals. S’aproven els comptes anuals i pressupostos de l’any
en curs presentats pel president.

✓

Loteria. S’entrega als reunits un bloc de loteria, 50 participacions a 2,5 euros cada una.

✓

Polèmica. Es vota que no s’enviï la carta redactada per en Joan Gómez a l’Apima del
Mestre Duran per 6 vots a favor del no contra 4 vots a favor del sí. S’opta per no allargar
més una polèmica actuació del president de l’Apima del Mestre Duran que incomodà a
les altres Apimas i a l’Ajuntament, després de que el causant es disculpà amb un
missatge de veu per watsapp, que s’estima suficient per a tancar el tema.

Quan són les 20:20h i sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió , de la qual,
com a secretari, n’ estenc aquesta acta.

Joan Mascaró Pons

Secretari
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