ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 18 DE NOVEMBRE DE 2020
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I
ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A
TRAVÉS DE L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIMECRES DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2020, A
LES 20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.
A Barcelona, a les 20:30 hores del dimecres dia 18 de novembre de 2020, dóna
començament telemàticament a través de l’aplicació Zoom, l'assemblea General Ordinària,
degudament convocada en temps i forma, amb l’assistència virtual 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 complint amb els estatuts de
l’entitat en versió telemàtica i 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.
Adriana Docampo Grangel.

ASSISTENTS:
La Assemblea General Ordinària queda constituïda amb un total de 16 Assistents
ressenyats a continuació:
Sra. Júlia Vilà de las Heras,
Sra. Eva Sánchez,
Sra. Mireia Payés, Sra. Esther Ruiz, Sra. Anna Poch, Sra. Sònia Màrmol, Sra. Mercè
Medina, Sra. Olga González, Sr. Pep Sala, Sra. Mireia Romero, Sra. Cristina Bosch, Sr.
Takenori Hoshiko, Sra. Jessica Ábalos, Sra. Marta Jordana, Sra. Pilar Ruiz i Sra. Adriana
Docampo.
Cal dir que la reunió es fa en castellà, ja que un dels participants l'entén millor.

Ordre del dia:
1. A
 provació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària (annexada)
2. M
 emòria del Curs 2019/20.
3. R
 eptes pel Curs 2020/21.
4. T
 ancament del pressupost econòmic del curs 2019/20.
5. P
 resentació i votació del pressupost econòmic del curs 2020/21.
6. R
 enovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
7. C
 anvis a les Comissions de l’AFA.
8. P
 recs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ANTERIOR ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.
L'acta de l'anterior assemblea general ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2019
que venia annexada a la citació de l'assemblea i que està penjada a la web de l'Afa, és
aprovada per 13 Vots a favor i 3 abstencions.

2.MEMORIA MEMÒRIA DEL CURS 2019/20.
Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, presidenta de l'Afa, per presentar-se i explicar els objectius
de l'assemblea i recordant que en les assemblees tots els socis tenen dret a vot.
Comparteix en pantalla, amb tots els participants, un Powerpoint on:
-es repassa la feina de l'Afa durant el curs 19-20,
-s'exposen els nous reptes per al curs actual 20-21,
-es presenta el tancament del pressupost del curs 19-20,
-s’especifica el pressupost actual per aquest curs 20-21.
S'adjunta la presentació a l'acta.
Es remarca que durant el Curs 19-20:
-L'eina Afagest funciona cada vegada millor amb els canvis que es van fent.
-En quant a participació de les famílies, es comenta la donació d'un equip de música que ja
no es feia servir a l'associació Barnabitas, el suport de l'Afa en les festes (cafeteres,
microones,...) i també s'explica que es va fer un estudi sobre el programa de llibres i es va
concloure que l'opció que tenim és la millor, tot i que necessitem un gestor. Aquesta
despesa extra de gestoria, l'assumeixen les famílies pagant 2'5 euros per nen apuntat al
programa.
-És important recordar que mantenim l'assignació de l’institut 22@, juntament amb l’Espriu i
Zafra, per a que els nens de sisè puguin escollir institut.
-És important la feina d’organització que s'ha fet en quant a extraescolars i casals l'estiu
passat per adaptar-se al gran handicap de la covid19 i les obres de l’escola que van obligar
a fer-lo a l’Institut Maria Espinalt. La valoració ha estat positiva.
- Relació amb l'escola. L'aportació econòmica de l'Afa del curs 19-20 es va destinar a la
millora de la il·luminació de la pista. Es valora com a un gran canvi.
-Es va començar amb el projecte de crear una nova figura per l'escola, el Pocapor.
-També es va treballar en la petició que van fer els delegats de numerar les entrades del
concert de Nadal, amb la millora i tranquilitat que això ha suposat per les famílies.

3. REPTES PEL CURS 2020/2021.
La Sra. Júlia Vilà repassa els reptes per al curs actual.
-Relació amb l'escola. Amb l'aportació de l'Afa s'han comprat les ronyoneres per tots els
nens de l'escola, s'han donat ecogots per poder tenir-los a les aules i fer-los servir en casos
puntuals quan algun infant es deixi el seu bidonet a casa i s'han comprat dues taules de
pícnic per posar-les al pati i així poder fer més classes al aire lliure.
-S'espera poder estrenar en algun moment la figura del Pocapor.
-En quant a instituts, tenim el repte de mantenir l'oferta actual, ja que es considera una bona
oferta i variada, tant per ubicació com per linea educativa.

-Aquest curs continuarem treballant en millores a l'afagest, com poder fer els pagaments de
dies esporàdics per TPV.
-Si és possible, s’estrenarà la casa de colònies que es va triar l'any passat.
-Es continuarà treballant adaptant tots els protocols, perquè les activitats extraescolars es
puguin fer sense gaires canvis. Totes les activitats que es poden fer a l'exterior, s’han mogut
a l’exterior, hem reajustat activitats d’interior a les 5 aules disponibles, s'ha limitat el nombre
de nens a cada activitat,... Ara, amb la situació actual, es treballa per readaptar-se i poder
trobar solucions. Poder fer online els extraescolars que es pugui, fer les sessions
quinzenalment per grups bombolla,... Estem a l'espera de la proposta de cet10.
-Referent a la relació amb les famílies, es treballarà en la possibilitat de fer festes,
adaptant-se als protocols del moment. Es renovarà la caseta de l'Afa ja que hi entra aigua,
s'ha comprat un altaveu nou per fer servir a les rues,festes,...

4.TANCAMENT DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 2019/2020
Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez, tresorera de l'Afa.
Comparteix en pantalla un excel amb tota la informació econòmica referent al tancament
econòmic del curs passat.
Fa un repàs a les dades (dividint els comptes en dos parts, una part compte de tresoreria de
l’AFA i l'altra compte cuida'm) i recorda que els pressupostos del curs 19-20 que no es van
gastar, no són acumulables per aquest curs.
Exposa que per l'excepcionalitat del curs passat, a festes les despeses no han estat les
habituals. Per una banda es va comptar la devolució de les cervesa que no es va gastar a la
festa de final de curs del 18/19 i hi va haver la recaptació de la festa de Nadal. Per l’altra hi
va haver depeses que es van pagar però no es van poder usar i han quedar ajornades per
l’any següent: les roses de Sant Jordi i el dj de la festa de final de curs.
Indica que les comissions de la caixa són altes, però que durant el curs 19-20 hem pogut
recuperar algunes comissions gràcies al gestor que hi havia a l’oficina.
En quant al compte cuida'm, hi ha unes pèrdues en llibres, ja que al ser de reciclatge,
recuperarem la inversió als 4 anys de la compra (aquest és el primer).

5. PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 2020/2021
Continua amb l'exposició la Sra. Eva Sánchez, tresorera. Indica que aquest any hi ha menys
socis i per tant menys quotes ingressades i una despesa important, el nou contenidor de
l’AFA. Per això s'ha decidit que l'aportació a l'escola sigui d'un 32% de les quotes, en
comptes del 45% com és habitual.
Repassa els pressupostos per les comissions, remarcant que s’assignen 300€ a la comissió
d'educació, que no tindrà despesa de guarderies, i deixant només 100€ a festes degut a la
incertesa sobre la seva celebració.
Aquest curs es preveu que les comissions de la caixa pugin a uns 600 euros. L'encariment
de les comissions és degut, sobretot, al que ens ha pujat la domiciliació dels rebuts.
Es planteja la unió dels dos comptes per poder estalviar en comissions.

La compra del nou contenidor de l'Afa, que ens costarà uns 3.200 euros aproximadament
units als inferiors ingressos va preveure que tanquem l’any amb pèrdues, que seran
assumides amb els diners que tenim estalviats al compte de cuida'm.
Es passa a l’aprovació del tancament del curs 19/20 i el pressupost pel 20/21:
Vots a favor d'aprovar els comptes: 16
Vots en contra d'aprovar els comptes: 0
Abstencions: 0

6. RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Sra. Júlia Vilà explica que l'any passat es van fer votacions per renovar tota la junta
directiva per un mandat de 2 anys, així que encara queda un any per tornar a fer eleccions.
Tot i així hi ha dos canvis, que s'han de votar per que les persones en qüestió no poden
seguir amb el càrrec.
Canvi de secretària, deixa el càrrec la Sra. Mireia Payés i la substitueix la Sra. Adriana
Docampo.
Canvi de vocal, deixa el càrrec la Sra. Pilar Núñez i la substitueix la Sra. Susana Soriano.
La Sra. Júlia Vilà agraeix la feina i dedicació de la Sra. Mireia Payés com a secretaria tots
aquests anys.
Es procedeix a la votació dels dos canvis:
Vots a favor dels canvis: 16
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

7. CANVIS EN COMISSIONS DE L'AFA.
La Sra. Júlia Vilà informa dels canvis en comissions que es van votar en junta el passat
dimarts 10 de novembre de 2020.

8.PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:15 hores, signant amb el vistiplau:
Vº Bº
SRA. PRESIDENTA

Júlia Vilà de las Heras

SRA. SECRETÀRIA

Adriana Docampo Grangel

