Assemblea General de l’AFA del CEIP Provençals
ACTA
A la ciutat de Barcelona, el dia 19 de novembre de 2012, a dos quarts de sis
hores de la tarda, es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació de Famílies
d’Alumnes del CEIP Provençals, de la que a continuació es fa un resum dels
temes tractats i acords presos dels diferent punts de l’ordre del dia.
(assistents: 32 famílies. Detall a l’Apèndix 1. Relació d’Assistents)
Agenda de l’Assemblea:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Renovació dels càrrecs de la Junta
3. Tancament pressupost econòmic corresponent al curs 2011/2012,
aprovació canvi de dates exercici econòmic i aprovació del pressupost
econòmic del curs 2012/2013
4. Com actuar en cas de vaga i/o situacions extraordinàries
5. Valoració de les comissions
6. Precs i preguntes
Temes tractats i acords :
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’agraeix la assistència i la col·laboració amb totes les activitats de l’AFA
durant el curs 2011-2012 i es fa un breu resum de les mateixes.
S’explica que les actes de les reunions es publiquen a la web i que no cal fer la
lectura. S’aprova amb tots els vots a favor l’acta de l’assemblea general
anterior.
2. Renovació dels càrrecs de la Junta
Es presenten els nous càrrecs de l’AFA amb l’ajut de la presentació de power
point. Es parla dels nous càrrecs al punt dos de l’ordre del dia, explicant la
necessitat de tenir tresorer i secretari, ja què sense aquests dos càrrecs,
juntament amb el de president, l’AFA s’hauria de dissoldre, deixant de fer totes
les activitats que actualment es porten a terme (activitats extraescolars, casals i
colònies, festes (fira de nadal, carnestoltes, festa fi de curs), blog, reciclatge,
etc...). Es torna a parlar al final de la reunió quedant coberts tots els càrrecs.
Els nous càrrecs aprovats amb tots els vots a favor són:
Secretari: Albert Prats
Tresorer: Alfonso Vargas
Responsable Comissió Extraescolars CET10: Susana Ros
Responsable Comissió Casals i Colònies: Gemma Segura
Responsable Comissió de Retallades: Paz Rovira
Responsable Comissió Anglès: Josep Llop
Responsable Comissió Noves Extraescolars: Nieves Peña
Responsable Comissió Escacs: Albert Sanz

S’explica la comissió de retallades, que lidera Paz Rovira, i la necessitat de que
hi col·laborin més persones a la mateixa, ja què es realitzen reunions mensuals
a les 20:00 i la Paz perquè li coincideix amb l’horari de feina, no pot assistir.
S’expliquen també les iniciatives que està duent a terme l’Escola amb motiu del
25º aniversari i la col·laboració que ha demanar a l’AFA i a les famílies de
l’Escola.
3. Tancament pressupost econòmic corresponent al curs 2011/2012,
aprovació canvi de dates exercici econòmic i aprovació del pressupost
econòmic del curs 2012/2013
Es presenta el pressupost d’ingressos i despeses del curs anterior 2011/2012.
S’explica l’absència de la Tresorera per temes de feina.
S’expliquen les principals partides del pressupost del curs 2011/2012. Tal com
es va pressupostar, s’han gastat més diners dels que s’han ingressat.
Finalment es tanca l’any amb 12.678 euros positius doncs l’AFA disposava de
reserves. S’aprova amb tots els vots a favor el pressupost de l’any 20102011.

CURS
INGRESSOS

2011/2012
PREVISIÓ

2011/2012
REAL

Quotes AFA
15.500,00
Roba escolar (xandalls,bates)
750,00
Interès banc
Errors
Altres ingressos (festa, mercadillo)

18.685,00

Subtotal

19.744,50

16.250,00

Subvencions

248,50
811,00

6.604,44

CURS
DESPESES
Dotació centre
Aportació Escola (30%)
Aportació Extraordinària
Subtotal

Despeses Activitats i altres
Administració/Coordinació
Comissió de festes
FAPAC
Guarderia reunions
Material Oficina (fotoc., toners, etc.)
Informatic escola
Varis (impremta, tarimes, etc)

2011/2012
PREVISIÓ

4.650,00

5.269,20

4.650,00

5.269,20

11.070,00
2.000,00
650,00
300,00
500,00
550,00
1.000,00

Bancs pati

Comissió Banc

Subtotal

Total Ingressos

16.250,00 €

Saldo anterior
INGRESSOS

26.348,94 €
17.427,03

16.250,00 €

43.775,97 €

2011/2012
REAL

250,00

13.263,36
6.502,33 (1)
492,72
216,00
728,86
2.069,00
789,30
1.684,45
84,07

16.320,00

25.830,09

20.970,00 €

31.099,29 €

Ingressos - Despeses

-4.720,00 €

-4.750,35 €

RESULTAT DEL CURS

14.274,48 € 12.676,68 €

Total Despeses

(1) Despesa de la festa del curs 2010-2011. El cost per l'AFA de la festa del curs 2011-2012 ha sigut de 856,66 €.

Es presenta i s’explica la proposta de modificar el període comptable, passant
de que comença el primer de juny i acaba el 31 de maig, pel nou que
començaria el primer de setembre i finalitzaria el 31 d’agost, amb l’objectiu de
gestionar pressupost i dades reals alineats amb el curs acadèmic.

Queda pendent resoldre com es gestionaran les quotes de l’AFA que
s’ingressen a partir de maig, corresponents al proper curs, per a que reflecteixin
el moment de l’entrada (flux de tresoreria, potser com ingrés a compte
corresponent al proper curs) i es puguin traspassar al pressupost real del curs
que hi pertoquen. Aquest tema serà analitzat pel nou tresorer i presentat a la
Junta de l’AFA.
S’aprova amb tots els vots a favor el nou període comptable que comença
el primer de setembre i finalitza el 31 d’agost de l’any següent.
A fi de tancar pressupostos a data 31 d’agost, es presenta la liquidació de
pressupost del període des del primer de juny de 2012 al 31 d’agost de 2012.
S’aprova amb tots els vots a favor la liquidació de pressupost presentada.
LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DEL PERIODE DE 01/06/2012 A 31/08/2012
INGRESSOS

REAL

DESPESES

Quotes AFA (curs 2012-2013)
Roba escolar (xandalls,bates)
Interès banc
Errors
Altres ingressos (festa, mercadillo)

15.520,00

Dotació centre
Aportació Escola (30%)
Aportació Extraordinària
Subtotal

1.105,50

Subtotal

18.081,34

Despeses Activitats i altres
Administració/Coordinació
Comissió de festes
FAPAC
Guarderia reunions
Material Oficina (fotoc., toners, etc.)
Informatic escola
Varis (impremta, tarimes, etc)
Comissió Banc

2.468,00
3.250,00
0,00
0,00
135,26
720,00
500,00
14,27

Subtotal

7.087,53

Subvencions (curs 2012-2013)

Total Ingressos
Saldo anterior
INGRESSOS

245,00 (1)
2.316,34

400,00

18.481,34 €
12.676,68
31.158,02 €

(1) Ingressos de reciclatge realitzats mitjançant el compte de l'AFA

Total Despeses

REAL

1.105,50 (2)

8.193,03 €

Ingressos - Despeses

10.288,31 €

RESULTAT DEL CURS

22.964,99 €

(2) Liquidació aportació curs 2011-2012

Per últim es presenta el pressupost econòmic del curs 2012-2013, explicant
que la principal i gairebé única font d’ingressos seran les quotes del les
famílies, ja què a data d’avui no es contempla cap subvenció pel curs 20122013. La subvenció de 400 € que hi figura es va presentar el curs passat, se’ns
va comunicar que l’havíem guanyada i és va cobrar el passat mes de juny.
Es detallen les principals despeses: es manté el 30% d’aportació de les quotes
a l’Escola; s’ha abaixat la partida més elevada “Administració i Coordinació”, de
la que es comenta la seva importància i que la Junta de l’AFA vol discutir
possibilitats de que es gestioni de forma diferent, per exemple incloure-la dintre
de la quota d’extraescolars; s’explica la petició de l’Escola de continuar l’ajuda
de finançar el cost de l’informàtic.
En resum, el pressupost presentat consta d’uns ingressos estimats de 18.400
€, d’unes despeses estimades de 22.796,30 € i per tant d’un dèficit de 4.396,30
€, que aniria contra les reserves de l’AFA, quedant-se aquestes si es compleix
aquest pressupost en 8.280,38 €.

Sent conscients de que això no és sostenible en el temps (en dos anys més
ens quedaríem sense reserves), s’explica que l’AFA té previst tractar en una de
les properes reunions de Junta mensuals, el tema de noves fonts de
finançament, a més d’intentar ajustar la partida d’“Administració i Coordinació”,
com ja s’ha comentat anteriorment. Es convida a totes les famílies a participar
en aquesta reunió i en dirigir a l’AFA en qualsevol moment, les iniciatives que
s’hi identifiquin en aquesta línia.
S’aprova amb tots els vots a favor el pressupost econòmic del curs 20122013 presentat.

PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES
CURS
INGRESSOS

2012/2013
PREVISIÓ

Quotes AFA
Roba escolar (xandalls,bates)
Interès banc
Errors
Altres ingressos (festa, mercadillo)

18.000,00 (1)

Subtotal

18.000,00

Subvencions

400,00

CURS
DESPESES
Dotació centre
Aportació Escola (30%)
Aportació Extraordinària
Subtotal

Despeses Activitats i altres
Administració/Coordinació
Comossió de festes
FAPAC
Guarderia reunions
Material Oficina (fotoc., toners, etc.)
Informatic escola
Varis (impremta, tarimes, etc)
Comissió Banc
Subtotal

Total Ingressos

18.400,00 €

Total Despeses

Ingressos - Despeses
INGRESSOS

18.400,00 €

(1) Pressupost sense increment de la quota AFA

RESULTAT DEL CURS

2012/2013
PREVISIÓ

5.400,00
5.400,00

10.096,30
3.500,00
600,00
300,00
800,00
1.000,00
1.000,00
100,00
17.396,30

22.796,30 €

-4.396,30 €
8.280,38 €

4. Com actuar en cas de vaga i/o situacions extraordinàries
S’explica la petició de famílies de tornar a votar en Assemblea aquest tema, ja
tractat en l’Assemblea Extraordinària de l’AFA de data 6 de març de 2009.
Es sotmet a votació si s’han d’oferir activitats extraescolars a les famílies en el
cas de vaga general.
 Vots a favor: 9 vots presencials + 1 vot delegat= 10 vots a favor
 Vots en contra: 15 vots presencials + 1 vot delegat= 16 vots en contra
 Abstencions: 0
S’aprova que en el cas de vaga general NO s’oferiran activitats
extraescolars a les famílies.
Es sotmet a votació si s’han d’oferir activitats extraescolars a les famílies en el
cas de situacions extraordinàries (per exemple, inundació, un escap de gas,
nevada, etc.).
S’aprova amb tots els vots a favor que en el cas de situacions
extraordinàries NO s’oferiran activitats extraescolars a les famílies.
Es sotmet a votació si s’han d’oferir activitats extraescolars a les famílies en el
cas de vaga de mestres.
 Vots a favor: 14 vots presencials + 1 vot delegat= 15 vots a favor
 Vots en contra: 9 vots presencials + 1 vot delegat= 10 vots en contra
 Abstencions: 2 vots presencials
S’aprova que en el cas de vaga de mestres SI s’oferiran activitats
extraescolars a les famílies.
5. Valoració de les comissions
Per tema de temps, en comptes de presentar individualment la valoració de
cada comissió, s’obre un torn de preguntes per respondre les qüestions que es
presentin.
No hi han preguntes, per tant es passa al darrer punt de l’ordre del dia.
6. Precs i preguntes
No hi han preguntes, per tant el president aixeca la sessió a un quart i cinc de
vuit del vespre, i s’estén aquesta acta de la qual donen fe la secretària actual i
el nou secretari, amb el vist-i-plau del president.
Vist-i-plau,
El President
Oscar Alonso

La Secretaria actual
Vanesa Aliaga

Nou Secretari:
Albert Prats

APÈNDIX 1. RELACIÓ D’ASSISTENTS
Nom de l’Alumne

Curs

1.- Emma Sanz Ros
2.- Aina i Paula Espinosa
3.- Aina i Mireia Martínez
4.- Alexandra i Irene Circuns
5.- David i Laia Macián
6.- Ingrid i Judith Alonso
7.- Marc Sanz Solsona
8.- Rita Sala Costa
9.- Alba Peñarroya Agut
10.- Alejandro i Maria Gundín
11.- Diana i Sara Gallardo Pérez
12.- Encarna Valdika Martínez
13.- Ingrid i Elsa Prats Forcadell
14.- Ailin i Giulia Bacca
15.- Roger Macián
16.- Roger Vilà
17.- Martí Calvet
18.- Ariadna, Sergi i Àlex Ramiro Pérez
19.- Clara Janeras Batiste
20.- Sara i Héctor Miró
21.- Clàudia i Sara Martínez
22.- Laura i Marta de la Fuente
23.- Bruna Lop Vidal
24.- Lucía y Claudia Ardiaca
25.- Nicolás Vargas
26.- Pau Merino
27.- Arnau Bayarri
28.- Carla Pérez Alonso
29.- Jonathan i David Gómez
30.- Carlota i Luara del Campo Gómez
31.- Axel Gonzàlez Meler
32.- Marc Arango Carrera

4ºA
P4 i 2º
6º i 2º
5º i 2º
6º i 2º
2º i 1º
2º
P3
4º
6º i 2º
6º i 2º
P3
2ºB i P5
3ºB i 2ºA
P4B
P4B
P4B
6º i 1º
1º
1º
6º i 1º
2º i 1º
P3
P5 i P3
P3
P4
P4B
2ºA
6ºB i 5ºA
6ºA i 2ºB
6ºA
2ºA

