
ACTA ASSEMBLEA GENERAL 16 NOVEMBRE 2015 

 

A Barcelona, 16 de Novembre de 2015, a les 17:00h de la tarda, es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació de 

Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals amb l’assistència de 39 persones, on a continuació passem a resumir el 

tractat i acordat en la mateixa. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1- Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària. 

2- Tancament del pressupost econòmic del curs 2014/2015 

3- Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2015/2016 

4- Renovació dels càrrecs de la Junta i les comissions. 

5- Presentació i votació modificació estatuts AFA. 

6- Precs i preguntes. 

EXPOSICIÓ: 

1- Es fa un recordatori de l’acta del curs anterior amb 0 esmenes. 

2- El tresorer presenta els  moviments de comptes durant el curs, hi ha preguntes sobre quines són les 

despeses de la comissió de festes. 

Es vota el tancament amb tots els vots a favor. 

3- S’exposa el pressupost pel curs actual. 

Es vol anar reduint el saldo del compte de l’Afa ja que és elevat i en no tenir afany de lucre no té sentit. 

Dubtes relacionats amb despeses: 

 L’escola necessita alguna despesa important on repercutir l’elevat saldo? No se sap. 

 Alguns pares han observat que l’estat de la pista torna a estar malament, s’arreglarà?  

 Depèn de l’escola i el consorci, que per ara no han fet cap comentari al respecte.  

 Es deixarà un romanent per imprevistos? Si 

 Propostes per destinar el superàvit: 

o Cobrir la pista i convertir-la en un gimnàs. 

o Acondicionar una zona per biblioteca escolar. 

o Fer cablejat x treure wi-fi i fer cablejat per tota l’escola. 

 Es vota el pressupost amb tots els vots a favor. 

4- Es procedeix a la presentació i votació de les candidatures, amb tots els vots a favor, a: 

Presidència: Júlia Vilà 

Secretaria: Marta Jordana 

 Consell escolar: Mercè Medina 

 Extraescolars: Encarni Valdivia 

Casals i colònies: Mònica Suárez 

Escacs: Belen Van Brakel 

 Kidsbrain: Belen Van Brakel 

 Música: Silvia Lafuente 

Comunicació: Mercè Medina 

 Camí escolar: Paz Rovira 

Instituts: No hi ha candidats però és un tema a seguir treballant i informar-se per tal de poder fer 

pressió. Surten dues voluntàries a falta de saber com organitzar reunions i tasques: Sara Lera i Anna 

Poch. 



5- S’expressen els canvis que s’han realitzat als Estatuts ja que anteriorment es va fer un enviament via mail de 

tot el document modificat i es passen a votació els nous estatuts:  

1 Abstenció 

Resta de vots a favor 

6- Comissió de festes informa que aquest curs la gent que forma la comissió serà l’últim i fa una crida per que 

gent que pugui voler continuar la tasca entri ara per poder fer un bon traspàs. 

 

 

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:35h. 

   

 

 President sortint     Secretari sortint  

  

 

 

 

 Oscar Alonso      Albert Prats 

 

 

 

Presidenta  entrant      Secretària entrant 

 

 

 

 

 Júlia Vilà       Marta Jordana 


