
 
 

ACTA ASSAMBLEA GENERAL 16 NOVEMBRE 2016 

 

A Barcelona, 16 de Novembre de 2016, a les 18:00h de la tarda, es va celebrar l’Assemblea 

General de l’Associació de Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals amb l’assistència de 21 

persones, on a continuació passem a resumir el tractat i acordat en la mateixa. 

ASSISTENTS 

 Mª Mercedes Rodríguez Garcia, Belen Van Brakel, Sonia Mármol Gallardo, Monica 

Suarez Rios, Adriana Aubert Simon, Eva Sanchez Rodriguez, Anna Poch Font, Pep Sala Rills, 

Susana Pellicero Almagro, Marta Jordan Gili, Bernardo Atanasio Roldan, Oscar Alonso Nuñez, 

Gemma Segura Garcia, Consol Donaire Abancó, Gina Cerruti Galaz, Joana Mulero Gamero, Tere 

Vernet Muntas, Monica Cuchi, Júlia Vilà de las Heras, Marta Jordana Nos, Josep Lop. 

ORDRE DEL DIA 
 

 

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

2. Memòria del Curs 2015/16 i reptes pel Curs 2016/17.  

3. Tancament del pressupost econòmic del Curs 2015/16.  

4. Presentació i votació del pressupost econòmic del Curs 2016/17.  

5. Votació de la renovació automàtica anual dels socis i programa llibres.  

6. Renovació dels càrrecs de la Junta i les comissions.  

7. Precs i preguntes.  

EXPOSICIÓ  

1. Es porta a votació l’acta de l’anterior junta recordant que com ja es va enviar amb la 

convocatòria d’assemblea s’entén que ja s’ha llegit. 

Aprovada amb tots els vots a favor i cap vot en contra ni abstenció.  

2. Veure PPT adjunt 

3. Veure PPT adjunt 

4. El plantejament econòmic per aquest curs proposa agrupar la despesa que es destina a 

l’escola en un sol pagament, això vol dir ajuntar la 30% de les quotes dels socis + les 

acollides infantils de les reunions de principi de curs + la dotació per l’informàtic, això 

dona com a resultat una aportació única del 45% de les quotes. 

Aprovada amb tots els vots a favor i cap vot en contra ni abstenció.   

5. Es fa la proposta de fer automàtica la renovació anual dels socis per així facilitar la 

tasca de girar els rebuts i el control de les inscripcions d’extraescolars i també del 

programa “Cuida’m i passa’m” ja que aquest últim te un compromís de participació 

des de que s’entra al programa fins al final de l’escolarització al centre. 

Aprovada amb tots els vos a favor i cap vot en contra ni abstenció. 



 
 

6. Queden cobertes totes les comissions, tant les noves com les que es renoven, amb tots 

els vots a favor i cap vot en contra ni abstenció. 

Comissió Vocal 

Equipació Paula Castillo 

Kids & Us Susana Soriano 

Zumba Joana Mulero 

Ioga Sergio Lezcano 

Educació Teresa Vernet 

Instituts Anna Poch 

Festes Sara Monraba 

Escacs Anna Bastida 

 
 El càrrec de tresorer també queda cobert per Eva Sanchez Rodriguez 
 

EXPOSICIÓ PRECS I PREGUNTES 
 
Encara està per definir que l’institut que es demani per l’escola sigui el Maria Espinal. 
 
Per part dels assistent sorgeixen les següents preguntes: 
 

- S’ha plantejat fer algun pavelló esportiu o cobrir la pista? 
Ja s’havia mirat i queda molt lluny de les possibilitats de l’Afa i l’escola i no es una acció 
prioritària per el consorci. 
Sempre es pot seguir intentant.  

- Es milloraran les wc del pati i valorat la possibilitat de posar tendals al pati a l’època de 
calor? 
L’afa no te constància d’aquestes accions però s’accepten tot tipus de propostes per 
presenta a l’escola. 

- Qualsevol suggeriment i proposta es millor fer-la per escrit per tal que no quedi en 
l’oblit i poder trobar algú que pugui gestionar-les. 

- Hi ha una felicitació pública per la gran feina que fan les persones voluntàries de l’afa 
ja que es veu una continuïtat de les accions que es venen realitzant des de anys 
anteriors 

- Per què no es fan colònies a l’escola? 
Històricament no s’han realitzat ja que no tots els nens hi anaven i la disponibilitat de 
les mestres no ho permet. 
Hi ha la idea de plantejar-lo a l’escola, s’està treballant el plantejament abans de 
presentar-ho. 

- Per què no es fa piscina a l’escola amb la subvenció que te l’ajuntament? 
Es va plantejar al consell escolar el curs passat i van argumentar que es perdia molt 
temps lectiu en els desplaçaments. 

 
 


