
 

 1

 
 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 27 NOVEMBRE DE 2017 
 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
I ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA EL DILLUNS DIA 27 
DE NOVEMBRE DE 2017, A LAS 20:00 HORAS, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 
 
 
 
 A Barcelona, a les 20:00 hores del 
dilluns dia 27 de novembre de 2017, 
dóna començament a la seu de 
l’Escola Provençals, la Junta 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. La Junta General queda 
vàlidament constituïda en única 
convocatòria, sent vàlids els acords 
que s'adoptin en ella. 
 
Presideix la reunió la Sra. Júlia Vilà de 
las Heras, i actua com a Secretària 
d'Actes la Sra. Mireia Payès Ràfols. 

 
 
ASSISTENTS: 
  
La Junta General Ordinària queda 
constituïda amb un total 14 Assistents 
ressenyats a continuació: 
 
Sra. Eva Sánchez, Sra. Marta 
Jordana, Sra. Marta Jordan, Sra. Sara 
Monrabà, Sra. Encarni Valdivia, Sra. 
Carme Biech, Sra. Anna Catalan, Sra. 
Angeles Valero, Sra. Mireia Romero, 
Sra. Pilar Núñez, Sra. Joana Mulero, 
Sra. Mónica Suárez,  
Sra. Júlia Vilà i la Sra. Mireia Payès. 

 
 
S'inicia la reunió mensual de la Junta General Ordinària de l’ Associació de Famílies i 
Alumnes de l’escola Provençals, seguint en el seu inici l’Ordre del Dia preestablert: 
 

 
 

 
PUNT 1 -  Casals i Colònies. 

 
PUNT 2 - Tresoreria. 

 
PUNT 3 - CET10. 

 
PUNT 4 - Equipació escolar. 

 
PUNT 5 - Precs i preguntes. 
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PUNT 1 - CASALS I COLÒNIES. 
 
Pren la paraula la responsable de la Comissió de Casals i Colònies, Sra. Mónica 
Suárez, la qual informa a tots els assistents de la Proposta realitzada per CET10 en 
relació al Casal de Nadal i que s’adjunta a continuació: 
 
Els dies que es realitzarà el Casal de Nadal son: 
 

 27-28-29 de desembre de 9 a 17 hores. 
 2-3-4- de gener de 9h a 17 hores. 
 5 de gener de 9h a 15 hores. 

 
El Casal disposa de servei d’acollida gratuïta i el menjador està inclòs. El preu del dia 
complert és de 24,50€ i el dia 5 de gener el preu és de 22€. En el Casal de Nadal es 
poden triar els dies que convingui independentment. 
Normalment hi ha poca demanda en el casal de Nadal i és per això que si per falta 
de quòrum no surt a l’escola Provençals ni al Pere IV, CET10 dona l’opció de portar 
els nens directament al Casal del CEM Bac de Roda.  
 
S’aprova per part de tots els presents traspassar la informació facilitada, i en breu 
s’informarà a les famílies a través del  blog de l’AFA i els grups de Comunicació per a 
poder realitzar les Inscripcions pertinents. 
 
En relació a la Casa de Colònies per l’Estiu, l’any passa’t va ser un èxit degut a 
l’exclusivitat  de l’ús de la mateixa, i és per aquest motiu que es proposa realitzar ja la 
reserva anticipada. Es fa la votació sent aprovada per tots els assistents. 

 
 

PUNT 2 - TRESORERIA. 
 
Pren el torn de paraula la Sra. Eva Sánchez, Tresorera del AFA, la qual exposa la 
situació de la Comptabilitat actual del AFA. 
 
L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Reforma Fiscal (llei 27/2014 de 27 de 

novembre), on es determinen canvis importants en el que es refereix a les normatives 
Fiscals de les Associacions. Per tal d’ajustar la comptabilitat del AFA a la legalitat 
vigent, es va proposar a l’Assemblea del AFA la necessitat de contractar una 
Gestoria especialitzada. 
La Tresorera exposa detalladament els pressupostos que ha obtingut de 2 gestories 
diferents, OMEGA i AMPAFISCALITAT recalcant concretament una d’elles, 
Ampafiscalitat.  
Examinats els 2 pressupostos per part de tots els assistents, es considera que 
encara que sigui una mica mes cara, Ampafiscalitat està totalment especialitzada en 
el sector de les Ampas i Associacions, i a més a més la quota es fixa mensual. 
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Tant la Sra. Júlia Vilà com la Sra. Eva Sánchez, Presidenta i Tresorera 
respectivament, exposen donada la importància, que degut a que serà una partida 
nova de màxima prioritat en el pressupost de l’any vinent i d’un import anual 
considerable, pot implicar moviments en les partides ja pressupostades.  S’obre un 
debat on es plantegen diverses opcions, però finalment es determina com a millor 
opció que aquest import es podria treure, si fos convenient, de l’aportació anual 
(45%) que es disposa per a l’escola. 
 
Es realitza la votació per part dels presents, restant aprovada la contractació de la 
Gestoria AMPAFISCALITAT amb tots els vots a favor i cap en contra. 
 

 
PUNT 3 - CET10. 
 
Pren el torn la Sra. Encarni Valdivia, de la Comissió de CET10, per exposar la 
problemàtica en la qual es troba la seva comissió a l’hora d’informar i solucionar els 
problemes d’acondicionament de les estructures de les instal·lacions de l’Escola.  
 
CET10 majoritàriament realitza moltes de les activitats extraescolars a les nostres 
instal·lacions, i aquestes per diferents motius poden deteriorar-se. La responsabilitat 
en les instal·lacions és de l’Escola i principalment del Consorci, però és molt 
habitual que petites despeses de millora es faci càrrec l’AFA o la mateixa escola  
abans que el Consorci, per evitar principalment la demora en la seva reparació. 
 
Ens indica que recentment, segurament per un acte de vandalisme, hi ha hagut 
robatoris de material esportiu i han trobat una de les cistelles de basquet trencada, 
amb la conseqüència d’haver d’anul·lar un partit i no poder entrenar amb normalitat. 
Malgrat que no és la seva competència, per tal de col·laborar en la millora i el bon 
funcionament de les activitats programades, CET10, a mode puntual, ha fet 
l’aportació pertinent per la reparació de la cistella de bàsquet; la qual és molt 
d’agrair però es vol deixar constància en aquesta reunió que no és obligació de 
CET10 el reparar el mobiliari esportiu de l’escola. 
 
És per aquest motiu que es prega s’informi a l’escola d’aquest bon detall de CET10,  
i al mateix temps es faci un comunicat que ajudi a aclarir a les famílies dels 
 alumnes principalment, que quan passen coses d’aquest tipus és competència de 
l’escola i del Consorci, i no de CET10 com pugui semblar, doncs la majoria de les 
queixes  no es fan al lloc o persones correctes. 
 
Per altra banda també informa que hi ha molts focus de les pistes esportives que 
estan sense llum o espatllats, i que el cost de la seva reparació i/o substitució 
podria ser molt elevat. Com a portaveu de la comissió exposa que estan buscant 
alternatives per a fer una substitució amb focus facilitats per d’altres entitats que ja 
no els fan servir per poder-los aprofitar. 
 
De tot plegat ens seguirà informant en les pròximes reunions de la Junta. 
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PUNT 4 - EQUIPACIO ESCOLAR. 
 
Pren la paraula la Sra. Paula Castillo, portaveu de la Comissió d’Equipació Escolar 
per tal d’informar a tots els assistents del  possible canvi o renovació del proveïdor 
dels xandalls de l’Escola. 
 
Exposa que ja porten diversos anys treballant amb Quattro i les famílies no estan 
gens contentes amb el resultat del gènere. Es va proposar en el seu dia una millora 
de la qualitat però no ha estat gens visible per part dels usuaris. És per aquest 
motiu que s’estan buscant altres opcions, doncs el contracte amb Quattro finalitza 
Juny 2018. 
 
Ens informa de la nova proposta econòmica de Quattro, però s’ha contactat 
novament amb confeccions La Palma, doncs la qualitat quan s’havia treballat amb 
ells fa anys era molt més bona que Quattro i el preu ofertat a dia d’avui és molt més 
assequible que la rebaixa realitzada per Quattro. 
 
Vistes les 2 propostes econòmiques s’aprova per unanimitat canviar de proveïdor i 
fer un nou contracte amb Confecciones la PALMA. 
 
Queda pendent  mantenir una reunió amb la Direcció de l’Escola, resultat de la qual 
ens informarà la mateixa comissió a la pròxima Junta del AFA 
. 
 
PUNT 5 - PRECS I PREGUNTES. 
 
Dins d’aquest punt de l’ordre del dia, pren el torn de paraula la Sra. Mireia Romero 
en relació a la proposta d’engegar el Programa “Ja nedo”, relacionat amb la 
subvenció per a la activitat de Piscina per als alumnes de 1er. 
 
Aquest tema ja s’havia parlat a la passada reunió de l’Assemblea de l’AFA, on es va 
decidir  que es realitzaria  un escrit de consulta cap a les famílies d’infantil per 
valorar el nombre d’interessats en realitzar l’activitat, i així poder avaluar millor 
l’interès i les opcions de desplaçament de cara a traspassar-ho cap a la Direcció de 
l’Escola. La Sra. Mireia Romero llegeix l’escrit que ha realitzat, per a la seva 
acceptació. Es realitza alguna petita modificació aprovant per la majoria dels 
presents traspassar-lo a la Comissió de Comunicació per tal de veure la millor opció 
a l’hora de comunicar-ho a les famílies de P3, P4 i P5. 
 
S’acorda anar informant del procés d’informació i respostes de les famílies a la 
pròxima reunió de la Junta Ordinària del AFA. 
 
Una altra qüestió que es planteja en aquesta sessió és el tema de les cobertures de 
les Assegurances obligatòries que ha de disposar l’ AFA . 
 
Son molts els dubtes que sorgeixen envers les responsabilitats en cas d’accidents 
en les activitats extraescolars, ja que el nostre AFA no s’ocupa directament,  i és 
per aquest motiu que la Junta Directiva del AFA està pendent de reunir-se amb el 
Sr. David de la Rica, Tècnic del districte de Sant Martí mitjançant el Pla de Barris de 
FaPaC, (Federació d'associacions de Mares, Pares i Alumnes de Catalunya), per tal 
de rebre l’assessorament correcte. 
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Queda per a la propera Junta exposar el resultat de la reunió que es mantindrà en 
breu amb FaPaC. 
 
Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00 hores, signant amb el 
vistiplau:  
 
 
 
 
       Vº Bº  
       
SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA  
 
 
 
 
Júlia Vilà de las Heras    Mireia Payès Ràfols 
 
 

 
 
 

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de 
la Junta General Ordinària del AFA el dilluns dia 18 de desembre de 2017 a les 
20:30 hores a la seu de l’Escola Provençals. 


