
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2022  

 

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 DIMARTS DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2022, A LES 

20:30 HORES, EN CONVOCATORIA ÚNICA.  

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 22 de novembre de 2022, 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.  

L’Assemblea 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: L’Assemblea General Ordinària queda constituïda amb un total de 13 

Assistents ressenyats a continuació: Sra. Júlia Vilà, Sra. Eva Sánchez, Sra. Adriana 

Docampo, Sra. Raquel Arauz, Sra. Esther Ruiz,  Sra. Anna Poch, Sra. Mercè Medina, Sra. 

Olga Gonzalez, Sra. Cristina Bosch, Sra. Susana Soriano, Sra. Joana Mulero, Sra Isabel 

Fuentes i Sra. Cristina Yugo.  

 Ordre del dia establert:  

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

2. Memòria del Curs 2021/22.  

3. Reptes pel Curs 2022/23.  

4. Tancament del pressupost econòmic del curs 2021/22.  

5. Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2022/23.  

6. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.  

7. Canvis a les Comissions de l’AFA.  

8. Precs i preguntes.  

 

 

 



1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ANTERIOR ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.  

L'acta de l'anterior assemblea general ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2021 

que venia annexada a la citació de l'assemblea i que està penjada a la web de l'Afa, és 

aprovada per 12 vots a favor. 

  

2. MEMORIA MEMÒRIA DEL CURS 2021/22.  

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, presidenta de l'Afa, per presentar-se i explicar els objectius 

de l'assemblea. Recorda 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 21-22, que ha estat encara marcat per la Covid19 però en el que s’han 

anat recuperant activitats. Els punts més destacats van ser:  

- S’inclou la gestió  de les inscripcions de menjador i acollida per facilitar a les 

famílies les peticions en una sola eina.  

- En quant a extraescolars es va ofertar mecanografia que va ser molt ben acollida. 

Tot i que va ser exitosa en contingut, la gestió de l’empresa va ser molt deficient i es va 

decidir  no  continuar el curs següent si no se’n trobava una altra. També es va fer un estudi 

per si hi havia demanda per tornar a tenir anglès a la tarda a un preu més econòmic, i va 

sortir que sí.    

- Va canviar l’adscripció als Instituts. Es va treure el 22@ i s’ha inclòs el Maria  

Espinalt. 

- L’acollida de tarda passar a ser gestionada per l’escola, no per l’afa com fins ara. 

Així l’escola té una continuïtat en l’horari per tots els alumnes que ho necessitin siguin o no 

de l’AFA. Per exemple, en cas de retard en la recollida dels  infants.   

- Es van reprendre les festes organitzades pels cursos, adaptades a les 

circumstàncies i recomanacions donades per la covid. . 

 

3. REPTES DEL CURS 22/23 

Continua amb l’exposició la Sra. Júlia Vilà, i exposa els nous reptes per al curs actual 22-23 

on destaquen els següents: 

- Col·laborar amb l’escola per posar en marxa les colònies en horari lectiu.  

- Oferir un servei d’acollida per les reunions inicials de preparació de les festes per 

facilitar l’assistència. Seran dues per la festa de final de curs i la del comiat de 6è i una per 

Nadal, Sant Jordi i Carnaval.   



- La comissió d’instituts continua amb la lluita per mantenir l’oferta d’Instituts adscrits 

al Provençals. 

- Es vol activar la possibilitat ofertada per AFAGEST per fer els cobraments de la 

quota de socis i llibres a través de TPV virtual.  

- Noves extraescolars ofertades: Play&Learn (anglès a la tarda), Atletisme, Zumba 

infantil. . 

 

4. TANCAMENT DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 21/22 

Pren la paraula la Sra. Eva Sánchez, que presenta el tancament de gastos del curs passat. 

Comparteix pantalla amb un Excel amb totes les dades del tancament de la comptabilitat del 

curs 21/22. 

Comenta punt per punt tots els ítems. Aquest any s’inclouen els diners gastats en la targeta 

del Carrefour per festes.  

Destaca que no s’han gastat tots els diners destinats per aportacions econòmiques a 

l’escola (només s’ha gastat la part del servei de vetlladora) ja que no han fet arribar cap 

necessitat. Això ha fet que no es gastessin tots els diners ingressats.  

A nivel de llibres l’any passat es van haver de comprar nous llibres de reutilització per la 

qual cosa, en recuperar-se la inversió durant 4 anys, l’any passat va sortir a pèrdues. Els 

ingressos per la gestió del servei serveixen per pagar la gestoria.  

 

5. PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DEL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL CURS 22/23. 

La Sra. Eva Sánchez exposa el nou pressupost per aquest curs, compartint pantalla amb els 

assistents. Explica un per un tots els ítems que hi ha i explica els diners destinats (es fa en 

funció del gastat i previst altres cursos). 

S’esperen menys ingressos que els anys anteriors ja que han anat disminuint el nombre de 

socis, especialment per no usar-se tant el servei de llibres. Tot i així, pot anar augmentant 

encara.  

Es decideix afegir al pressupost de festes el cost del servei d’acollida i d’incrementar 

l’assignació de festes donat l’augment de preu generalitzat.  

Es manté la partida de comissions pel banc que són majoritàriament degudes a la tramitació 

dels fitxers de domiciliació. S’espera que de cara al curs 23/24 es reduiran 

considerablement en fer ús del TPV.  

Per quadrar les despeses vs els ingressos previstos es redueix l’aportació a l’escola del 

45% al 22% de les quotes. Tot i així, si l’escola demana una aportació superior es podrà 

valorar i aprovar en junta i es treuria dels estalvis que tenim a l’AFA.  



A nivel de llibres aquest curs sortirà en benefici ja que no s’han de comprar llibres i s’està 

ingressant una quarta part dels comprats l’any anterior.  

Votem els pressupostos 

Vots a favor 12, unanimitat 

 

6. RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

El curs actual és el segon de l’actual mandat i per tant només cal votar els canvis que venen 

obligats per la propera marxa de l’escola dels càrrecs actuals. . 

Canvi de Presidència: 

- Deixa el càrrec la Sra. Júlia Vilà i la substitueix la Sra. Raquel Arauz.  

- A més pren el càrrec de vicepresidenta la Sra. Cecilia Jiménez.  

Amb aquest canvi, integrem la figura de la vicepresidència, que queda recollida als estatuts 

de l’AFA. 

Canvi de tresoreria: 

- Deixa el càrrec la Sra. Meritxell Cabezón i la substitueix la Sra. Edith Llamas. 

Canvi de vocals: 

- Deixa el càrrec la Sra. Encarni Valdivia i la substitueix la Sra. Eva Sánchez.  

- Deixa el càrrec la Sra. Mercè Medina i la substitueix la Sra. Júlia Vilà.  

Degut a que queden algunes vocalies vacants, la Sra. Júlia Vilà s’ofereix a ocupar una i la 

Sra. Susana Soriano continuar en la seva fins a final de curs. Per estatuts és factible que 

ocupin càrrec de vocals pares o mares amb infants a 6è. L’única cosa a tenir en compte, és 

que a les tres primeres juntes del curs que ve, no estarien.  

La Sra. Júlia Vilà recorda que en la propera Assemblea (la del curs 23-24) s’haurà de tornar 

a votar renovació de la Junta, tot i que no hi hagi canvis, ja que els mandats són de 2 anys.  

Es procedeix a la votació dels canvis esmentats:  

Vots a favor dels canvis: 12 Vots, En contra: 0, Abstencions: 0 

 

7. CANVIS A LES COMISSIONS DE L’AFA.  

La Sra. Júlia Vilà informa dels canvis en comissions que es volen votar en la propera junta 

ordinària.  

Es creen les comission d'anglès i d’atletisme per gestionar les noves extraescolars.  



Continua faltant substitut per les comissions d’igualtat i de CET10. 

 

8. PRECS I PREGUNTES.  

-Comissió igualtat. La Sra. Anna Poch pregunta quin serà el futur de la comissió d’igualtat. 

Comenta que fa temps que es parla del tema, però no acabem de decidir. Amb la pandèmia, 

la comissió va quedar totalment parada i des de llavors, no s’ha tornat a arrencar. S’obre un 

petit debat i es conclou que el millor seria tancar-la i que si en un temps hi ha gent 

interessada en tornar-la a engegar, doncs que es pot tornar a crear. Va ser una comissió 

amb molts voluntaris en el seu moment. A la propera junta, votarem si la tanquem.  

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 hores, signant amb el vistiplau: 

 

 

Vº Bº SRA. PRESIDENTA Sortint Júlia Vilà de las Heras 

 

 

 

Vº Bº SRA. PRESIDENTA Entrant Raquel Arauz 

 

 

 

SRA. SECRETÀRIA  Adriana Docampo Grangel 

 


