
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 15 DE NOVEMBRE DE 2022 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES I 

ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÁTICA A 

TRAVÉS DE  L’APLICACIÓ ZOOM, EL DIMARTS DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2022, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 15 de novembre de 2022, dóna 

començament telemàticament a través de l’aplicació Zoom, la Junta 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 Junta General Ordinària queda constituïda amb un total 19 Assistents ressenyats a 

continuació: 

Junta (9): Sra. Júlia Vilà, Sra. Adriana Docampo, Sra. Susana Soriano, Sra. Esther Ruiz, 

Sra. Encarni Valdivia, Sra. Anna Poch, Sra. Joana Mulero, Sra. Mercè Medina, Sra. Olga 

Gonzàlez.   

Socis/sòcies (10): Sra. Cecília Jiménez, Sra. Eva Sánchez, Sra. Mireia Payés, Sra. Noèlia 

València, Sra. Alejandra Figueroa, Sra. Isabel Fuentes, Sra. Esther Serrano, Sra. Irene 

Bernal, Sra. Edith Llamas, Sra. Cristina Yugo. 

 

1. Aprovació acta Anterior 

S’aprova l’acta de la passada junta per unanimitat.  

 

2. Preparació Assemblea 

Comencem per la part econòmica, ara es presenten els números i es voten, per poder 

presentar-los la setmana que ve. Si hi ha alguna modificació o correcció, es farà per tal que 

per l’Assemblea estigui tot correcte. 

Comparteixen pantalla amb totes les dades del tancament del curs passat 21-22 

Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez, explica que aquest any s'ha fet un petit canvi, 

introduint el saldo de la targeta del Carrefour al tancament del curs. Els tiquets que es 

generaven, formaven part dels pressupostos de les festes. 

Així doncs, hi ha tres saldos: Saldo banc, Saldo caixa, Saldo Carrefour. 



Van presentant totes les despeses que hem pagat. Es torna a comentar que paguem molt 

de comissions bancàries (uns 900 euros). 

De les entrades de socis i dels gastos que s'han tingut durant el curs, hi ha hagut un 

romanent d'uns 1.200 euros, que s'ha de decidir què fer amb ell. Normalment es deixa com 

a aportació pel l'escola per l'any següent. 

La Sra. Mercè Medina pregunta si en el pressupost estan els llibres pressupostats, o s'han 

posat a part. Ja que sinó tal i com està posat en el pressupostos, no quadra. Es recorda que 

els llibres els paga l’Afa i que la inversió es “recupera” passats 4 anys.  

La Sra. Edith Llamas pregunta sobre les comissions bancàries. La Sra. Eva Sánchez explica 

que les comissions son molt elevades i que de cara l'any que ve segurament pujaran. El fet 

de no tenir una "vinculació" de diners cada mes, fa que no poguem negociar comissions 0 o 

més reduïdes.  Les comissions més grosses son les de domiciliacions. 

La Sra. Júlia Vilà comenta que les comissions són un problema de totes les Afes i que 

l'Affac està intentant negociar amb entitats bancàries per buscar una solució, però és difícil. 

En quant funcioni el tpv virtual, que cobrarà cet10 i ens ingressarà els diners, podrem deixar 

de pagar algunes de les comissions que paguem. S’ha de veure exactament com 

funcionaria i a nivell fiscal com es farà.  

Passen a presentar el pressupost per aquest curs: 

La Sra. Eva Sánchez presenta els números d'aquest curs. Aquest any es farà una aportació 

a l’escola del 25%, en comptes del 45% d'altres anys (això està parlat d'altres juntes i 

assemblees, de poder baixar el %) 

A sostenibilitat s'ha fet un canvi. Els ecogots estaven pressupostats a sostenibilitat, i això és 

una mica liós perquè els ingressos dels ecogots mai tornen a sostenibilitat (ja que els 

ingressos es compten a festes). 

Parlant de festes, la Sra. Joana Mulero comenta que els pressupostos de les festes son els 

mateixos de fa molts anys, i que s'haurien de pujar perquè tot puja, i en el cas de la festa de 

final de curs, per exemple els inflables ja s'emporten uns 2.000 euros. S’obre un debat 

sobre el tema i es comenta que es podria baixar la partida de l'escola per ajustar i posar 

més a festes. S'obre un debat sobre si es adequat gastar tant en una festa d'un dia. Es 

recorda que el pressupost de festes, es per totes les festes, i la majoria si que ingressen 

diners, pero per exemple carnestoltes no ingresa res. 

La Sra. Júlia Vilà comenta que tenim despeses fixes i altres variables. L'excedent és el que 

es dóna al cole. Proposa quadrar el pressupost amb el que ens sembli bé, i l'aportació del 

cole que sigui el que sobri un cop tot pressupostat. Podríem fixar la aportació a l'escola a 

1.000 euros l'any. Si volen algun gasto extra, poden demanar-ho i es vota en junta. 

Es parla de que hauriem d’ analitzar el perquè ha baixat el número socis i la gent que fa 

servir el servei de llibres. Així podem veure on hem perdut socis. S'obre un petit debat sobre 

el perquè hi ha menys socis, i veure quina serà la perspectiva en un futur.  



 

Passem a la presentació que fa la Sra. Júlia Vilà de la memòria de l'any passat. Es repasa: 

-Millores i canvis afagest 

-Extraescolars 

-Fomentar la participació de les famílies 

-Instituts 

- Relació amb l'escola (porta mascaretes per nous alumnes, acollida tarda, assegurança 

dels pares acompanyants del Ja Nedo, vam aportar diners per la vetlladora, recerca 

empresa de fotos davant del descontent general, participació en el Protegim les escoles). 

De cara al curs que ve, els reptes son: 

-Relació amb l'escola (tendals, colònies) 

-Fomentar la participació de les famílies (acollida a les reunions de les festes, ajut en la 

instal.lació dels ventiladors a inici de curs) 

-Instituts, Intentar mantenir la oferta que tenim i treballar per recuperar la oferta d'altres 

anys. 

-Afagest. Introduir el pagament tpv virtual de les quotes de l'Afa. La Sra. Eva Sánchez 

demana que es pregunti bé al gestor i a cet10 la part fiscal de que ells cobrin les quotes, 

uns 7.000 o 8.000 euros. Veure si podríem fer un tpv virtual pels llibres, i ja es podria cobrar 

tot per allà. 

-Oferta Extraescolars i Casals (introducció de Play and Learn, Atletisme, Zumba a infantil i 

s'ha intentat fer Coral per adults, pero no ha tingut prou quorum). 

  

4. Renovació Càrrecs 

La Sra. Júlia Vilà recorda que els canvis en la Junta s'han de votar en la propera 

Assemblea, així que han d'estar clars per la setmana que ve.  

Tenim clars els canvis en la presidència i en la tresoreria. S’agraeix a la Sra. Eva Sánchez 

que s'hagi encarregat de fer els comptes en aquest impàs que hem tingut en la tresoreria. 

Els canvis en les comissions, es voten en junta, així que no cal que la setmana que ve es 

tingui al 100% clar. Tot i això, és important trobar algú per la comissió de cet10. 

  

 



5. Festa de Nadal 

No hi ha cap representant de 2n per que ens expliqui com va la festa. 

La Sra. Mercè Medina, de la comissió de sostenibilitat, comenta que ara mateix queden uns 

180 ecogots. Pregunta si son suficients o en comprem més, tenint la previsió que es 

necessiten més? Recorda que s'han de demanar de 125 en 125. 

Es comenta que a la festa de nadal no es veu necessari, ja que el que es ven més és cafè i 

ja va en got compostable. 

Un cop passi la festa de Nadal hauriem de separar 50 gots per la festa de p3 de l'any que 

ve, i veiem el que queda per la festa de final de curs. Si s'han de demanar, ha de ser amb 

un parell de mesos de temps. 

  

6. Regal Nadal 

La Sra. Júlia Vilà explica el que s'ha fet fins ara. Ara que jo no hi ha prohibicions pel Covid, 

es proposa tornar a fer un detall a nivell grupal: regalar ampolles de cava, bombons i la 

postal.  

Es comenta que per la Mar, es farà el mateix. 

  

7. Reunió delegats. 

La sensació general es que la reunió va anar molt bé. 

Hi ha preocupació per l'atenció a la diversitat. Cada vegada hi ha més nens amb problemes, 

i no es gestiona bé, ja que hi ha mancances de recursos. Desde l'Afa podem fer alguna 

cosa? Es demanarà quin és el procediment i el protocol a seguir quan es detecta un cas. 

Es va tornar a parlar del menjador, ja que varies delegades van tornar a treure el tema. Hi 

havien algunes queixes per les quantitats i qualitats però la Isabel va demana concreció. 

També es va parlar del xandall, si es vol fer un canvi, es pot crear una comissió de pares 

per que estudiin i presentin el que recullin. 

   

6. Fotos Minerva 

Pren la paraula la Sra. Alejandra Figueroa per fer una valoració del nou sistema de fotos de 

l’empresa Minerva. Comenta que ja hi ha unes 300 famílies que han fet la comanda, que és 

una quantitat inferior al que se solia comprar amb el sistema antic. S’ha ampliat una mica el 

període per poder fer comandes. 

Es valora el nou sistema, veient els seus punts forts i els seus contres. 



Punts forts: 

• Poder veure les fotos sense pressió abans de comprar 

• Evitar que els nens portin diners a l’escola 

• Evitar que el nen obri el sobre i et vegis obligat a comprar-ho 

• És més ecològic en no haver de destruir les no comprades 

• No et veus obligat moralment a fer la compra en no tenir-les ja impreses 

 

Punts a millorar encara: 

• Poder comprar només la foto de grup 

• Poder comprar alguna foto adicional 

• En general fer una proposta més flexible de packs 

• Que el cost mínim no sigui de 15€ sinó una mica més barat 

• Tenir clar si hi ha un segon dia de fotos i comunicar-ho a les famílies perquè els nens que 

no van poder acudir el primer dia vagin arreglats, sense xandall 

• Intentar que la carta amb la info es reparteixi a totes les classes al mateix temps 

• Que el format de les fotos de carnet sigui només de cara i coll (aprofitable) 

• Sobra el plàstic que embolcalla el paper de la carta 

• Potser són massa pixelades les fotos de grup perquè no es veu si algun infant tanca els 

ulls 

• La qualitat segueix sent dolenta, segueixen surtin nens/nenes amb els ulls tancats 

En general es valora que el procés ha estat millor a falta de rebre les fotos encarregades. 

 

7. Precs i preguntes 

Demana la paraula la Sra. Susana Soriano. Es fa un homenatge a la Sra. Júlia Vilà per la 

seva tasca com a presidenta de l’Afa els 7 anys que ha ocupat el càrrec. Se li agraeix molt 

la seva implicació i tot el que s’ha pogut aconseguir gràcies a la seva bona gestió liderant el 

gran equip que ha format aquests anys l’AFA.  

  



PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de la Junta 

General Ordinària del AFA el dimarts dia 20 de desembre de 2022 a les 20:30 hores de 

forma presencial a l’escola. 

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22'30h hores, signant amb el vistiplau: 

 

Vº Bº 

                         

SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Júlia Vilà de las Heras                     Adriana Docampo Grangel 

 

 


