
 

 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 24 DE GENER DE 2023 

 

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

ALUMNES DE L’ESCOLA PROVENÇALS, EFECTUADA DE MANERA TELEMÀTICA, EL 

DIMARTS DIA 24 DE GENER DE 2023, A LES 20:30 HORES, EN CONVOCATORIA 

ÚNICA. 

 

A Barcelona, a les 20:30 hores del dimarts dia 24 de gener de 2023, dóna començament 

telemàticament, 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 

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. Raquel Arauz, i actua com a Secretària d’Actes la Sra. Adriana 

Docampo Grangel. 

 

ASSISTENTS: 

La Junta General Ordinària queda constituïda amb un total de 10 Assistents ressenyats a 

continuació: 

Junta (8): Raquel Arauz, Júlia Vilà, Joana Mulero, Edith Llamas, Esther Ruiz,  Eva Sànchez, 

Anna Poch, Olga Gonzàlez. 

Socis/sòcies (2): Sra. Mireia Payès, Mercè Medina. 

 

ORDRE DEL DIA ESTABLERT: 

 

1- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2-CONSELL ESCOLAR 

3-LLOGUER CADIRES 

4-PROTECCIÓ DE DADES 

5-ATLETISME 

6-ARQUIA 

7-TPV CET10 

8-PRECS I PREGUNTES 

 

 

1- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

Pren la paraula la Sra. Raquel Arauz, es comenta que hi ha algunes petites errades: 

- Falta el cognom de la Irene de sostenibilitat.  

- A banda, posa que la reunió d'avui era presencial, i s'ha de canviar a telemàtica. 

La Sra. Adriana Docampo demana disculpes per haver trigat tant a tenir l'acta preparada.  

 

S'aprova per unanimitat. 

 



2-CONSELL ESCOLAR 

Pren la paraula la Sra. Mercè Medina, i explica que hi haurà  consell escolar la setmana que 

ve i demana si hi ha algun tema per traslladar al consell. 

Té apuntat el tema del festiu de lliure elecció de desembre per demanar a l’escola una millor 

coordinació amb els centres educatius del voltant.  

Es comenta el canvi de representant de l'Afa al consell escolar, marxa la Sra. Mercè 

Medina, i entra la Sra. Esther Ruiz. 

Es vota el canvi de representant de l'Afa, a favor del canvi per unanimitat. 

 

3-LLOGUER CADIRES 

Pren la paraula la Sra. Eva Sànchez, explica que per la festa de final de curs, els de 4t han 

demanat poder fer el cobrament de les cadires per una aplicació, es pagaria amb targeta 

virtualment i aniria al compte de l'Afa directament, pagant una petita comissió. Els ingressos 

arribarien al compte agrupats cada 3 dies. 

Es valora positivament ja que els diners en efectiu després no es poden ingressar a la caixa 

de manera fàcil, i a més per ingressar monedes, cobren comissió. Així que es pensa que pot 

ser una bona solució.  

Es comenta també que es pot deixar monedes de canvi per les properes festes. 

Es pot posar el compte del Afa a l'app (stripe). 

Queda aprovat per unanimitat. 

 

 

4-PROTECCIÓ DE DADES 

Pren la paraula la Sra. Raquel Arauz i indica que tal i com es va parlar en la junta anterior, 

s'ha contractat el servei d'assessorament i assegurança de protecció de dades que ofereix 

l'Affac. 

Ara s'ha de revisar tota la documentació que implica protecció de dades: consentiments, 

afagest, peus de pàgina dels mails, web, documents SEPA,... per veure què hem de canviar 

per estar en línia del que ens recomanen. 

La Sra. Júlia Vilà explica que també s'ha preguntat sobre tenir accés a l'Afagest a dades de 

no socis des de que el menjador/acollida també gestiona les inscripcions des de l'Afagest. 

L'assessoria no li veu problema de cara a l'Afa, ja que és l'eina de Cet10 la que ens dóna 

accés a les dades dels seus clients. 

 

 

5-ATLETISME 

De moment s'ha tancat l'activitat, ja que s'han anat desapuntant nens i no hi ha quòrum 

suficient. 

S'obre un debat sobre les opcions que hi ha, els pares dels infants que volen continuar han 

valorat que es faci el transport a títol personal dels entrenadors que els porten, com si fossin 

cangurs, i l'Afa no hi tindria relació ni responsabilitat (ja que ja no seria una activitat que 

s'ofertés dins de la graella d'activitats). 

S'està esperant a veure si hi ha un canvi d'un infant i arriben a 5 nens i es manté l'activitat 

com fins ara. La Paula de la comissió d'atletisme, hauria de parlar amb l'empresa i veure 

com acaba. 

Si finalment s'ha de tancar l'activitat, s'hauria de treure l'oferta de l'Afagest. 

 

 



6-ARQUIA 

Pren la paraula la Sra. Raquel Arauz, comenta que es valora que Arquia pugui ser el nou 

banc de l’AFA. Però al final, amb les informacions que han arribat, no val la pena mirar, ja 

que es cobra comissions com tots els bancs. 

S'obre un debat sobre diferents bancs, però a tots cobren comissions o s'han de tenir 

relacionades amb nòmines d'alguns dels titulars del compte. Es valora fer una mica d'estudi 

als bancs d'on son les titulars per veure quines condicions ens proposarien. 

 

 

7-TPV CET10 

Pren la paraula la Sra. Júlia Vilà, explica que Cet10 ofereix un servei de tpv virtual a través 

d'ells per Afas, és un sistema nou. 

Es cobrarien a través d'aquest sistema les quotes de socis i els llibres. La possibilitat de fer-

ho a l'Afagest ens estalviaria pujar fitxers de domiciliacions i fer el seguiment del rebuts 

retornats. 

Presidència, tresoreria i el gestor han estat estudiant el contracte que ens han enviat: 

-Quotes de soci estan exemptes d'iva 

-Llibres ells ens ingressarien el cost i nosaltres declararíem l'Iva com fins ara. 

Ens cobrarien 1,5 euros per quota de soci, la caixa té unes comissions molt més altes (ara 

mateix 2,4 euros). L'escola pilot que han provat el sistema, han pujat a la quota aquests 1,5. 

S'hauria de veure com voldríem fer-ho, si assumir l'1,5 o pujar-lo. Pels llibres cobren un 

percentatge, tot i que també és una comissió més baixa que a la caixa. 

Si ens sembla bé, es signaria el contracte i entraria en vigor el curs que ve. 

Si hi ha casos en especial que no poden fer pel tpv, es pot parlar cas a cas i veure com fer-

ho. 

S'ha d'acabar d'acordar la lletra petita amb Cet10. Dijous hi ha reunió amb ells i s'acabarà 

de resoldre dubtes i es signarà el contracte. 

S'haurà de fer el control de quants socis es donen d'alta i quants ens paga cet10. Igualment, 

es continuaran rebent mails quan hi hagi afiliacions noves. 

L'eina, desglossarà quota de soci 28,5 euros més 1,5 euros de gestió. Els socis continuaran 

pagant igualment 30 euros. 

Votem: Fem el canvi de modalitat de pagament de les quotes? 9 vots a favor. 

 

8-PRECS I PREGUNTES 

-Zumba: La Sra. Joana Mulero comenta que hi ha moltes nenes de 6è que sempre s'han 

apuntat a zumba i s'ha detectat que després del primer trimestre, s'han anat donant de 

baixa. S'ha parlar amb A lo cubano per veure què ha passat i sembla que al haver hagut 

més nenes de cursos més baixos amb les grans, les grans s'avorreixen.  S'ha arribat a la 

conclusió que es faran dos grups amb dues profes diferents els dilluns per aguantar el curs i 

veure de cara a l'any que ve com fer-ho. 

-Cet10: Es comenta que encara no ha sortit ningú per Cet10 i és preocupant, ara ja 

s'enviarà un tercer mail dient que si no surt ningú s'hauran de tancar els extraescolars de 

cara a l'any que ve. Es recorda que la Mar és la que porta el pes, s'ha de reunir amb ella 

cada cert temps i veure que tot funcioni. Es prepara amb ella l'oferta d'extraescolars de cara 

a l'any que ve. 

-Patinatge: Les nenes de segona hora de patinatge s'han quedat sense monitora titular, i 

s'està buscant substituta.   



- Vaga: Es recorda que demà i passat hi ha convocada vaga, tot i així, els extraescolars 

funcionen amb normalitat. S'enviarà un missatge via delegats per avisar que funcionaran 

amb normalitat. 

- Comissió NNEE- Encara no s'ha parlat amb totes les famílies que tenen interès en la 

comissió. S'espera a tenir alguna cosa més en específic per fer la proposta. En quan a 

parlar amb direcció i tenir informació, no s'ha fet des de l'afa. S'ha de tenir en compte quins 

son els objectius. Informar i sensibilitzar podrien ser els objectius de la comissió, ser un 

acompanyament a les famílies. 

- Comissió Educació: Des de educació, es mirarà el tema de reprendre les xerrades i mirar 

d'incloure temes que interessin (ja es va parlar de bullying, sexualitat). 

- Carnaval: Es comenta com van els preparatius i que es combinarà música i batucada (La 

batucada aniria davant). S'hauria d'informar i tantejar a les families si venen a la rua o no, i 

si hi haurà packs. Es diu que donem molta publicitat i animem molt a les famílies a que 

vinguin. 

-Festes de maig. Es parlarà a la propera junta per les festes de maig. (Ho preparen les 

famílies de I5). 

 

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

General Ordinària del AFA el dimarts dia 21 de febrer de 2023 a les 20:30 hores de forma 

telemàtica per zoom.  

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 22'15h hores, signant amb el vistiplau: 

 

Vº Bº 

                         

 

 

 

SRA. PRESIDENTA                                SRA. SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

Raquel Arauz                     Adriana Docampo Grangel 

 

 

 

 


