
ACTA de 3a Assemblea de socis i sòcies de l’AFA Curs 2018-19

Dia 5 de juny 2019 a les 18h30
Assistents 41 famílies
Ordre del dia 1. Aprovació acta anterior 13/03/19

2. Extraescolars
3. Espai del migdia
4. Tresoreria
5. Balanç de les activitats de la junta 2017-19
6. Canvi de junta
7. Torn de paraules

1. Aprovació acta anterior 13/03/19
S'aprova l'acta anterior.

2. Extraescolars
La Lia explica que a causa del gran nombre d'extraescolars es van centralitzar les
tasques en una persona, la Mònica, i que la seva ampliació d'hores cal assumir-la
econòmicament intentant que el cost tingués el mínim impacte de pujades. Com
s'ha resolt:
•1 euro per nen que paguen les famílies
•1 euro per nen per part dels proveïdors
•dels 20 euros de paga i senyal 10 es converteixen en matrícula i per tant no són
retornables.

3, Espai del migdia
FAPAC i SOS Menjador
La Núria explica que el decret de migdia està parat però que s'ha de continuar
lluitant: SOS Menjador han fet recull de mínims exigibles als menjadors.
 
4, Tresoreria
Ho expliquen la Cinthya i la Cristina. 
Expliquen  tot  el  tema  de  l'impost  de  societats  que  tenim  l’obligació  de
presentar independentment del volum de diners que arribem a moure per les
extraescolars. Cal un gestor que porti la comptabilitat.
Vam prendre dues decisions: què cal fer amb la problemàtica anterior i en els
anys futurs. Tresoreria hauria de tenir pressupost per poder pagar la gestoria,
per presentar l’impost anual.
Cal solucionar els anys anteriors: si anem voluntaris a pagar o si ve hisenda a
buscar-nos, l'import a pagar de multa és igual. Ens ha aconsellat no fer la gestió
perquè aquest impost grava sobre els beneficis que en el nostre cas és nul.



Votació: hi ha un compte específic de menjador que ja no es fa servir, la
tancarem,  els  diners  els  traspassem  al  compte  ordinària  però  deixant
provisió de fons per pagar els possibles diners de penalització si en un futur
cal pagar els anys anteriors.

Les multes són sobre els beneficis,  l'AFA només té beneficis  en un any (curs
2014/15).  Es  guarden uns  2.000 per  any  perquè  són els  diners  que caldrien
pagar la gestoria més l'import de l'impost (200 per any). Cal tenir en compte
que  les  quotes  no  són  beneficis,  els  beneficis  només  són  sobre  ingressos
obtinguts (ex. vendes).
La votació és per blindar la decisió de guardar uns diners per la possible multa
que pogués venir.  Comptem que a  més  només són 4 anys endarrere.  En el
compte queden 12.000€. Aquest romanent tan gran ve dels diners acumulats de
quan el menjador el portava l'escola.
Cada any els corresponents 2.000€ es recuperen i  les anirem reinvertint amb
l'AFA.
La  gent  valora  positivament  que  ara  hi  hagi  una  gestoria  que  supervisi  els
comptes de l'AFA.

VOTS A FAVOR: 41
ABSTENCIONS: 0
VOTS EN CONTRA: 0
S'aprova.

5, Balanç de les activitats de la junta 2017-19
Fem balanç de la feina feta aquests dos anys.
Gestió i organització de l'AFA:
•Posada al  dia  de l'AFA en temes  de  gestió:  certificats  digitals,  impostos de
societat, canvis en la manera de dur la tresoreria de l'AFA...
•Tenint present la relació AFA - altres ampes i entitats del barri: s'han reforçat
lligams  amb  la  coordinadora  d'AMPAs  de  l'Eixample  i  FAPAC.  S'ha  creat  a
coordinadora d'AFES d'Eixample Dret que hi va la Marta Uriel.
•Menjador. Externalització de la gestió econòmica del menjador.
•Ampliació de les hores de tasques de la Mònica per a l'AFA
•Organització  AFA:  revisió  dels  papers  de  les  comissions  mixtes  i  grups  de
treball.
Remarquem els canvis sobretot en la tresoreria de l'AFA que ha calgut revisar a
fons.
De diferents comissions expliquen que han anat fent:
Diversitat: tallers de sexualitats amb la voluntat de continuar i millorar, temes de
racisme (xerrades i materials i llibres), diversitat cultural (sobre Àfrica)...



Extraescolars, ho explica Lia: canvi model de gestió (ja explicat), ampliar l'oferta
però buscant l'equilibri que ho faci sostenible.
Convivència, ho explica Raquel:  un gir en la comissió amb l'entrada de nova
gent i l'intent de fer coses noves: jornada de tastets (pares fent de talleristes
amb molt  bona acollida),  sessions de tancament  amb activament  dels  límits
arran de problemàtiques sorgides a grans.  S'han rebut les valoracions de les
enquestes  fetes  al  final  de la  sessió  i  es  tindrà  en  compte  de  cara  a  noves
opcions.
Acollida a p3, l'hem planificat per millorar-la, crear padrins de famílies a l'escola
per a les noves i poder ajudar amb dubtes i pors de les noves famílies. Caldrà un
retorn de la feina rebuda i veure com vehicular-lo. Per començar fer una trobada
de pares nous i els padrins al 5 de setembre abans de l'entrada de l'escola.
Biblioteca: contractació d'un bibliotecari que fa la gestió. Es pregunta què es pot
fer si es vol donar uns llibres a l'escola, cal parlar amb les mestres.
Pares músics: concerts i alguns tallers. Han quedat pendents alguns temes que
es volien fer (òpera??). Taller per a la cançó de l'escola que no s'ha pogut acabar
i es presentarà a inici de curs de l'any vinent. Canviar el nom a pares i amics
músics per obrir les portes a més gent a participar-hi.
Festes: valorar la riquesa cultural dins de l'escola, aprofitar els artistes que tenim
dins de l'escola i fer uns tallers previs preparatoris de la festa fent un BIG DRAW
que després va servir per decorar la festa. Un altre tema és obrir-nos al barri. Per
poder  demanar coses al  barri  cal també oferir  coses al barri,  s'ha esgotat el
pressupost. Es recorda que calen voluntaris a la festa per fer feina.
Comunicació, Àngeles: cartells. Els dos que tiren més de la comissió han tingut
dificultats per implicar-se i les gestions volgudes han quedat una mica aturades.

6. Canvi de junta
Presentació de la junta nova: La nova junta es presenta amb la voluntat de fer 
molta feina i amb tot l'equip implicat.
S'agraeix la feina feta a la junta sortint. Ha estat uns anys complicats amb molts 
fronts oberts.
Es  presenten  la  Mar  Castellví  com  a  presidenta,  la  Montse  Caballé  com  a
vicepresidenta, La Bea i el Paul que faran secretària i la Cinthya i la Cristina que
continuen fent feina de tresoreria.
S'ha fet un organigrama amb tres representants, un per comunitat, la Sara a 
petits, la Glòria a mitjans i l'Esther a grans. L'Ivan fa de vocal.

Objectius:
•Donar continuïtat i consolidar l'AFA
•Augmentar i millorar la implicació / vinculació / participació de les famílies



Alguna família nova es queixa que després d'apuntar-se a una comissió no ha
tingut feedback de la comissió. Les dades es recullen a p3 i famílies noves i cal
que  aconsegueixin  tenir  la  continuïtat.  Algunes  comissions  han  aconseguit
enganxar famílies noves.
La participació es planteja que hi ha molts àmbits no només a l'AFA. També
tasques puntuals.

Els càrrecs que es presenten:
•Presidenta: Mar Castellví Puig
•Vicepresidenta: Montse Caballé Servelló
•Secretària: Bea Beza Fredes
•Tresorera: Cinthya Villafaña Muñoz
•Vocal: Iván Luque Segura

Vots a favor: 39
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
S'aprova la nova junta amb 39 vots a favor.

7. Torn de paraules
Festa de 6e: hi ha pressupost per donar 200€ de l'AFA i 200€ de l'escola, més un 
petit regalet.
S'acaba l'assemblea a les 20.16h.

Signat,
Soazig Noirault

La Secretària,

Signat,
Anna Oriol Sánchez

La Presidenta,


