ASSEMBLEA GENERAL 15 NOVEMBRE DE 2017
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL
DIMECRES DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2017, A LAS 18:00 HORAS, EN
CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 18:00 hores del dimecres dia 15 de novembre de 2017, dóna
començament a la seu de l’Escola Provençals, l’Assemblea General Ordinària,
degudament convocada en temps i forma, amb l'assistència dels representants que
es ressenyen a continuació per tractar els temes que es relacionen en l'ordre del dia
establert. L’assemblea queda vàlidament constituïda en única convocatòria, sent
vàlids els acords que s'adoptin en ella.
Presideix l’Assemblea la Sra. Júlia Vilà de las Heras, i actua com a Secretària
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols.
ASSISTENTS:
L’assemblea queda constituïda amb un total 21 Assistents ressenyats a continuació:
Sra. Eva Sánchez, Sra. Mónica Cuchí, Sra. Marta Janeras, Sra. Elisabeth Juarez,
Sra. Anna Poch, Sra. Sara Monraba, Sra. Anna Catalan, Sra. Mercedes Medina,
Sra. Angeles Valero, Sr. José Luís Gómez, Sra. Lourdes Barbens, Sra. Sònia
Rodríguez, Sra. Isabel Fuentes, Sra. Mireia Romero, Sr. Manel Vidal, Sra. Pilar
Núñez, Sra. Desiree Muñoz, Sr. Josep Lop, la Sra. Rosa Mª Lascorz, Sra- Marta
Jordan, Sra. Júlia Vilà, Sra. Marta Jordan i la Sra. Mireia Payès.
EXCUSA ASISTENCIA:
La Sra. Marta Jordana, Secretària del AFA.
S'inicia la reunió anual de l’Assemblea General Ordinària de l’ Associació de Famílies
i Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici el -Ordre del Diapreestablert:
PUNT 1 -

Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.

PUNT 2 -

Memòria del Curs 2016/17 i reptes pel curs 2017/18.

PUNT 3 -

Tancament del Pressupost Econòmic del curs 2016/17.

PUNT 4 -

Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2017/18.

PUNT 5 -

Renovació dels càrrecs de la Junta i les Comissions.

PUNT 6 -

Precs i preguntes.
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PUNT 1 -

Aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.

L’ Acta de l’Assemblea amb data 16 de novembre de 2016, ha estat enviada
juntament amb l’ordre del dia de l’Assemblea d’avui, la qual es aprovada per
unanimitat i signada per tots els presents.
PUNT 2 -

Memòria del Curs 2016/17 i reptes pel curs 2017/18.

Veure PPT Adjunt.
Pren la paraula la Presidenta del AFA, Sra. Júlia Vilà, la qual fa un breu repàs de les
tasques desenvolupades durant el curs 2016/17, on destaca la consolidació del
AFAONLINE, plataforma totalment integrada a l’escola com a eina d’ajuda a la
canalització de la documentació e informació del AFA, facilitant la gestió del cuida’m i
passa’m, i les inscripcions Online d’Extraescolars. S’ha assolit un registre de dades
totalment informatitzat, aconseguint un major control de totes les activitats. Recalca
la bona comunicació entre tots els actors que formen part de la plataforma,
Extraescolars, CET 10, AFA per aconseguir els reptes establers.
Una de les noves iniciatives del darrer any que ha estat un èxit es la Festa de
Benvinguda de P3, la qual felicita a les promotores, informant que es continuarà
realitzant.
Altres projectes i reptes iniciats, els quals s’ha de continuar treballant aquest nou curs
2017/18 son:





Aconseguir tenir adscrit un Institut al Poblenou.
Decidir sobre l’equipació Escolar, canvis i propostes.
Reclamar l’aïllament de la cobertura de les aules que estan sota teulada.
Estudiar millores de comunicació entre les famílies i l’escola. Actualment
tenim la eina Tokapp, però es considera que pot ser escassa.

S’obre un petit debat entre les Comissions per informar de cada situació i procurar
les millores adients per tal de continuar progressant amb les tasques establertes.
PUNT 3 -

Tancament del Pressupost Econòmic del curs 2016/17.

VEURE PPT Adjunt.
Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera del AFA, la qual exposa el
tancament del curs anterior, sent aprovat per unanimitat.
Es recorda l’aportació realitzada el curs passa’t a l’escola en referencia a la compra
d’ordinadors nous, el finançament dels llibres de 5è i 6è i les proteccions de les
cistelles de bàsquet.
No obstant, destaca la necessitat d’ajustar la comptabilitat del AFA a la legalitat
vigent, en referencia a mantenir un llibre de comptes i la presentació d’Impostos
corresponents, per la qual cosa proposa la contractació d’una Gestoria especialitzada
per tal de donar el suport corresponent a la nostra Entitat.
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PUNT 4 -

Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2017/18.

VEURE PPT Adjunt.
La Sra. Eva Sánchez, exposa detalladament el pressupost per al curs 2017/18, el
qual també es aprovat per unanimitat.
Enfoca el pressupost comptant els ingressos totals dels socis, aclarint que aquest
import pot ser diferent segons la tipologia de cada soci, explicant que hi ha 4grups
diferents:
 Famílies d’alumnes AFA
 Famílies d’altres escoles
 Ex-Alumnes
 pares de fora de l’escola que fan activitats d’adults.
La quota és de 30€ per tothom menys pels que són les famílies d’ex-alumnes.
Dels ingressos totals assenyala que el 45% es destinat directament a l’Escola i la
resta per cobrir les diferents Comissions, de les que informa a tots els presents que
duran el pròxim curs hi haurà una partida nova, la Gestoria externa pendent. La de
la Guarderia desapareix ja que s’assignaran al que gasti cada Comissió.
PUNT 5 -

Renovació dels càrrecs de la Junta i les Comissions.

S’informa a tots els associats a través del Correu electrònic, whatsapp i el blog, dels
Càrrecs vacants durant aquest curs.
Es presenten les candidatures corresponents, quedant 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.
Adjunt seguit la relació de càrrecs que han estat actualitzats:
JUNTA DIRECTIVA AFA
PRESIDENCIA
SECRETARIA

Júlia Vilà de las Heras
Mireia Payès Ràfols

Per part de tots els membres presents s’agraeix la tasca realitzada durant els últims
anys a la Secretària, Sra. Marta Jordana, la qual passa a ser la vocal d’extraescolar
de Ioga.
En referencia a les Comissions s’adjunten a continuació la relació de càrrecs
actualitzats:
COMISSIONS
VOCALIA DE COMUNICACIO
VOCALIA D’EDUCACIÓ
VOCALIA D’EXTRAESCOLAR IOGA
VOCALIA CAMI ESCOLAR
NOVA VOCALIA DE SOSTENIBILITAT

Marta Jordan Gili
Noelia Valencia Ruiz
Marta Jordana Nos
Rosa Mª Lascorz Corbaton
Mercedes Medina Ramón
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S’aprova per unanimitat la creació d’una nova Comissió de Sostenibilitat,
encapçalada per la Sra. Mercedes Medina voluntària en treballar en els temes
mediambientals d’interès per l’escola.
En relació a la proposta d’eliminació de la Comissió de LOPD, el suggeriment es
que les tasques a desenvolupar quedin integrades dins les tasques que haurà de
realitzar la Secretària. Es realitza la votació, restant aprovada amb tots els vots a
favor i cap en contra.
PUNT 6 -

Precs i preguntes.

Dins d’aquest darrer punt de l’ordre del dia, surt novament la consulta d’engegar la
proposta del Programa Ja nedo, relaciona’t amb la subvenció per a la activitat de
Piscina per als alumnes de 1er.
Aquest tema ja s’havia parlat en altres reunions, però donada la negativa per part
del Consell Escolar indicant com a motiu principal la pèrdua de temps que suposa
l’activitat, s’aprova per part de tots els presents, realitzar un estudi mes ampli de
totes les possibilitats, contemplant diverses alternatives d’horaris i factors implicats,
per tal de tenir una exposició ferma, a l’hora de tornar a plantejar l’activitat.
S’acorda primer consultar si les famílies d’infantil hi estarien d’acord. Un cop es
tingui el plantejament definitiu traspassar-ho a les pròximes reunions de les Juntes
Ordinàries del AFA.

Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 19:30 hores, signant amb el
vistiplau:

Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

SRA. SECRETÀRIA SORTINT

Júlia Vilà de las Heras

Marta Jordana Nos
SRA SECRETARIA ENTRANT

Mireia Payès Ràfols
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