
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

A Barcelona, el dia 27 de Novembre de 2013, a les 17:40h de la tarda, es va celebrar 

l’Assemblea General de l’Associació de Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals amb 

l’assistència de 30 persones, on a continuació passem a resumir el tractat i acordat en 

la mateixa. 

 

Ordre del dia: 

1- Aprovació de l’acte de la sessió anterior. 

2- Renovació dels càrrecs de la Junta i comissions. 

3- Tancament del pressupost econòmic del curs 2012/13 i presentació i votació 

del pressupost econòmic del curs 2013/14. 

4- Vies de comunicació entre les famílies i l’AFA. 

5- Precs i preguntes. 

Exposició: 

El President passa a detallar punt per punt l’ordre del dia. 

El Tresorer presenta la documentació necessària sobre els pressupostos del curs 

2012/13 i 2013/14. 

El responsable de Comunicació transmet als assistents la necessitat si s’escau, 

d’aportar idees per millorar la comunicació amb les famílies. Tanmateix es fa palesa la 

satisfacció per part d’algun del assistents pel funcionament de la comunicació via e-

mail i blog. 

Una mare ens fa constar que els 1000 euros que l’AFA dona a l’escola en concepte de 

l’informàtic enviat pel Consorci, són de les hores de més que fa a l’escola i que el 

Consorci ja no assumeix. 

Acords: 

S’aprova per unanimitat, més 7 vots delegats, les actes de l’ Assemblea General del 19 

de Novembre de 2012 i les actes de les Assemblees Generals Extraordinàries del 21 de 

Gener i 27 d’Abril de 2013. 

S’aprova per unanimitat , més 7 vots delegats, a Josep Lop com a nou Tresorer de 

l’AFA. 



S’aprova per unanimitat, més 7 vots delegats, a Núria Menargues com a nova 

responsable de la comissió de Reciclatge. 

S’aprova per unanimitat, més 7 vots delegats, la renovació del càrrec de President a 

Oscar Alonso. 

S’aprova per unanimitat, més 7 vots delegats, a Carme Biech com a nova responsable 

de la comissió d’Anglès en substitució de Josep Lop, ja que el càrrec de Tresorer no 

permet portar altres comissions. 

S’aprova per unanimitat, més 7 vots delegats, el pressupost econòmic del curs 2012/13 

i 2013/14. 

S’arriba a l’acord d’afegir el saldo de l’AFA als comptes anuals. 

Temes pendents: 

Encara queden vacants les comissions de Música, Retallades i Educació, (tot i aquesta 

última  l’endemà de la reunió, un pare n’estava interessat). 

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20h.  

 

                       President Secretari 

 

  Oscar Alonso     Albert Prats  

 

 


