Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC - REUNIÓ
EXTRAORDINÀRIA NOVA ESCOLA
Núm. de la sessió: 10/2010-2011
Data: 09/06/2011
Horari:21:00h
Lloc: CEIP El Gegant del Rec, Aula d’informàtica
Assistents:
Presidenta, vicepresident, secretaria, membres de les comissions delegades
Ordre del dia:
•

Construcció de la nova escola

Desenvolupament de la sessió:
Obre el torn de paraula la Presidenta exposant la reunió que varen tenir amb el
director dels serveis Territorials de Girona, com ja havia avançat per correu electrònic;
El passat 16 de maig en Dani Galindo i Luciana Goglowski, en representació de
l'AMPA, i l'equip directiu de l'escola, es van reunir amb el delegat d'ensenyament. Les
conclusions de la trobada són les següents:
•
L'acord de govern que aprovava la construcció de l'escola es manté però no té
consignació pressupostària.
•
Hem d'esperar als pressupostos generals de la Generalitat, que s'haurien
d'aprovar la setmana vinent per saber si el projecte tindrà consignació
pressupostària. En el cas de tenir-la hem de comptar un any i mig
aproximadament per tenir l'escola feta. En el cas de no tenir-la hauríem
d'esperar als pressupostos de gener de 2012.
També van parlar de les millores necessàries mentre no es feia l'edifici i de les
condicions deplorables del pati de primària, etc.... El delegat en va prendre nota però
va dir que no tenia ni un cèntim més per gastar, que havia hagut de "plorar" per poder
posar-nos el barracó que ens falta per l'any que ve...
Respecte a això s'estan generant idees per aconseguir de manera econòmica algunes
ombres pel pati de primària i per aconseguir refrigerar una mica els barracons, ja que
sembla que ara per ara no podem esperar res de les administracions en el mes que
ens queda de curs.

Finalitzada l’explicació anterior, s’informa que es va convocar una reunió per els
interessats en millores a primària el dilluns 30 de maig i que fruit d’aquest reunió es va
decidir tirar endavant una carta de sol·licitud de les millores a l’Ajuntament i
Ensenyament. Si les millores no es fan els pares les faran.
S’exposa el contingut de la carta. Una part de la gent de l’AMPA demana fer públiques
les cartes i s’acorda fer-ho així. Properament la presidenta ho farà públic.
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Acords i previsions:

-

-

Es demanen pressupostos per veure què poden pujar les millores a fer:
o Passera d’obra
o Arbres de creixement ràpid al pati
o Sistema de refrigeració dels barracons. (Hi ha ja un pressupost de 300€
per microaspersió) O aire condicionat.
Esperem resposta fins setembre de la petició de les millores
Referent a l’Escola nova, a partir d’octubre mourem el que calgui per fer-nos
sentir: cartes a la premsa, manifestacions... per tal d’exigir entrar en el
pressupostos que s’han d’aprovar el gener.

La Secretaria

Vist i plau
La Presidenta

(signatura)

(signatura)
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