Assemblea General Extraordinària AFA Escola Provençals
ACTA

A la ciutat de Barcelona, el dia 17 d’abril de 2013, a les 17,15 hores de la tarda, es va celebrar
l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Provençals, de
la que a continuació es fa un resum del tema tractat i l’acord pres del punt de l’ordre del dia.
Assisteixen 21 persones.
Ordre del dia:
1.- S’exposaran les quotes de l’AFA del proper curs. L’objectiu de l’assemblea és exposar la
proposta i votar-la.
2.- Precs i preguntes
Exposició:
1.El tresorer de l’AFA Alfonso Vargas, va exposar la situació econòmica referent a les quotes en el
marc general dels ingressos i despeses de l’AFA. A continuació va presentar la proposta de
quotes de l’AFA per al curs vinent 2013-2014.
La proposta és la d’abaixar les quotes. A continuació es detallen les actuals i la proposta:


Quotes actuals curs 2012-2013:
o 1r alumne - germà petit: 50,00 €/anual
o 2n germà: 48,00 €/anual
o 3r germà: 25,00 €/anual



Quotes proposades curs 2013-2014:
o 1r alumne - germà petit: 40,00 €/anual
o 2n germà: 30,00 €/anual
o 3r germà: 0,00 €/anual

El tresorer de l’AFA va explicar que els comptes de l’AFA estan ja molt ajustats i l’única partida de
despesa que es podria reduir seria la de coordinació d’activitats, què es la d’import més elevat del
pressupost. El tresorer va comentar que amb objectiu d’aconseguir aquesta reducció s’està parlant

tant amb CET10 com amb l’Escola i que les conversacions estan en curs i es veu bona
predisposició.
En línea amb aquesta reducció, es presenta la proposta de quotes per al curs 2013-2014, i es
comenta també que part de la partida de despesa de coordinació d’activitats, es subvencionarà
incrementant 0,5€ / 1,00 € el cost de les activitats que realitza CET10.
2.-

Una mare ens convida a reflexionar i tenir en compte altres activitats que no realitza CET10
i què també fan ús de la coordinació d’activitats. Es debat el tema en assemblea i es
conclou que la Junta de l’AFA analitzarà incloure les altres activitats.

-

Un pare demana que s’incrementin una mica les quotes, perquè el pressupost de l’AFA no
tingui números negatius si les negociacions no arriben a bon port. Es debat el tema en
assemblea i s’acorda incloure’l en l’acord.

Acords:
-

Per 27 vots a favor -sis (6) d’ells delegats-, 0 vots en contra i cap abstenció, s’aprova la
proposta de quotes per al curs 2013-2014 de, 40,00€ el primer fill/germà, 30,00€ el segon
germà i 0,00 € el tercer germà. En el cas de que les conversacions amb CET10 i l’Escola
no arribessin a bon port, les quotes del curs 2013-2014 serien de, 45,00€ el primer
fill/germà, 35,00€ el segon germà i 0,00 € el tercer germà.

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts i cinc de set del vespre.

Vist-i-plau,

President

Secretari

Oscar Alonso

Albert Prats

