
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 06 de març de 2019 a les 19h
Assistents Joke (vice presidenta i representant AFA comunitat de grans)

Soa (secretaria)
Raquel (convivència)
Nuri (equip econòmic)
Marta (volem institut)
Gabriela (festes)
Lia (extraescolars)

Ordre del dia 1. FAPAC
2. Carta de 6è

3. Tresoreria: impostos hisenda, etc.
4. Espai de migdia: baixes hivern
5. Preparació assemblea:

◦ extraescolars
◦ participació econòmica de les famílies a l’escola

1. FAPAC  

Jordi (antic conseller) va anar a la ultima reunió en nom de l'AFA dels Encants. Van assistir uns
30 centres (escoles infantils i primaria). 

Presentació de l'espai i funcions: intent d'endreçar el discurs de Barcelona (distorsions entre les
diferents  coordinadores)  i  cohesionar.  Espai  de  debats  per  elaborar  discurs  propi  i  fixar
posicions.

Acords: reunions trimestral i possibles extraordinàries. Obriran un Google grup i Telegram. Jordi
ha deixat la seva adreça. Pendent dir-li si la deixa i ens passa la info o si fem un canvi d'adreça.

3 temes que volen abordar, com a exemple de debats: 

• projecte de llei de contractació a les persones

• decret menjador

• reunió amb Consorci, Laia Ortiz i Miquel Àngel Essomba (Ajuntament de Barcelona)

Jordi valora com a important continuar anant a aquest espai.

2. Carta de 6è  

Marta ens fa un resum de la carta que han redactat les famílies de 6è. Proposta de fer servir els
barracons de l'Institut Maria Espinals per obrir l'Angeleta Ferrer provisionalment fins l'obertura
definitiva.

Contextualització: l'Angeleta Ferrer no obrirà fins el 2022 (no està clar si 2021-2022 o 2022-23)
per tant les famílies estan buscant alternatives a la inscripció a Balmes, Pau Claris o Fort Pius.
Al costat de l'Escola flor de maig, s'allibera un terreny amb barracons (institut) i les famílies
proposen que s'obri l'Angeleta Ferrer allà fins la construcció definitiva.
No està clar si hi ha consens entre les famílies ja que algunes faran la inscripció als instituts del
barri i altres possiblement a la Sagrera (nou institut de 3 línies amb continuïtat pedagògica que
pot ser no s'omplirà i podrien entrar més fàcilment com va ser el cas l'any passat amb el 22@).



Marta va contactar amb l'afa de la flor de maig per informar de la petició de les famílies de 6è.
No tenen cap problema a compartir de nou l'espai amb un institut però no sembla gaire fàcil
l'adjudicació perquè hi ha molts factors a considerar i sembla feixuc.

Finalment, compartim que deu de ser un moment complicat per les famílies de 6è perquè no
les agradaran cap de les ocpions i que tenen la necessitat de fer un darrer intent. Ara bé, és una
aposta pels alumnes de 6è d’Encants fins l'obertura de l'Angeleta Ferrer que suposa deixar de
banda la reivindicació de la manca de places pel barri.

Com que som només 6 de 18, farem votació  demà per whatsapp (més àgil). 

3. Tresoreria  

Impostos:

Nota: Al model 36 sortia encara el Jordi Puig com a president de l’AFA. No vam informar del
canvi. Ho haurem de transmetre a la propera junta a l’hora de fer el traspàs.
Estem obligats a presentar l'impost de societat perquè facturem més de 75000€ però pots ser
no haurem de pagar.
Obligació de presentar vol dir: gestoria i llibres de comptabilitat.
S'han  de  justificar  tots  els  ingressos  que  tenim:  quotes,  rebuts  d'extraescolars,  venda
d'embolcalls, etc.
Aquest  any  haurem  de  presentar  sí  o  sí.  Els  anys  anteriors  teníem  també  la  compte  de
menjador en la qual facturàvem molts diners per tant haurem de pagar.
Curs 2016-17 van tenir pèrdues.
Curs 2017-18 van tenir uns beneficis de 2000€.
Presentació fora de plaç suposa: 

• 75€ multa
• 25% dels beneficis
• 20% de recàrrec
• pagar les hores de gestoria (38€/hora)

A l'assemblea s'hauria d'explicar.

Possibles solucions:
• Externalització de les activitats extraescolars per no haver de presentar l'impost ja que

no superaríem els 75000€. 
• La mateixa gestió que fa la  Mònica es podria continuar fent però facturant des de

Kampi. Els rebuts es girarien a la compte de Kampi i Kampi pagarien els proveïdors.
Però volem que la comissió continuï fent els contractes amb els proveïdors. S'ha de
parlar amb la Míriam.

Altres:

-  La  gestoria  necessita  factures  del  2016.  Al  portàtil  de  l’AFA  trobem  unes  quantes.  Soa
informarà a Mònica.

- Núri li va demanar a Mònica de no fer cap pagament en efectiu (devolució diners de compres
de les comissions per exemple) que no sigui registrat al banc per millorar la comptabilitat.

S’haurien de fer transferències o quan va a buscar efectiu al banc, registrar el motiu. No  ens
semblen gaire còmodes perquè segurament el banc ens cobra per les transferències i quan son
molts tiquets de quantitats petites no es practic per la  Mònica anar al banc.  Les vocals  es



podrien encarregar de recollir tots els tiquets, rebre la transferència total i tornar els diners
però es carregar més la vocalia. Sinó fer servir sistema de pagament online com el bizum o
twyp.

Continuarem donant-li la volta.
- Sou de la Mònica: tenim dubtes del nombre de hores que tenim contractat a la Mònica arran
de la ampliació del seu contracte amb la gestió econòmica de les extraescolars. 
651€ al mes pressuposat però ara ens estan cobrant uns 800€ i no ens quadra. Desprès de
revisar el Excel de dedicació d’hores entenem que Kampi ens passa tot el rebut del sou de la
Mònica a la compte de l'AFA però una part hauria de sortir de la compte d'extraescolar.

-  Migdia : vam decidir que aquest curs la comissió no demanava cap pressupost i haurien de
treure diners de la compte del menjador en cas de necessitat. Deixar clar que no ho podran
continuar a fer els propers cursos. De moment s’han gastat 208€.
-  Contracte  del  banc:  el  contracte  amb  la  Caixa  d’Enginyers  caduca  al  maig  i  en  principi
continuarem amb ells ja que no tenim temps ni energia per buscar un altre banc. Demanarem a
Jordi que passi pel banc per demanar quines gestions haurem de fer.

4. Espai de migdia: baixes hiverns  

Demà tenen reunió de la comissió.

Arran de la queixa d'una família sobre la quota de menjador al desembre ha sortit el debat
sobre les baixes durant l'hivern. El que tenim establert és que tornem la part del menjar però
no la part dels professionals contractats (monitors i cuina). Entenem que la baixa del servei és
per tot l'any, no per un període curt de temps.

2 conceptes diferents: baixa del servei i absència. 

Ha de quadrar tot al nivell econòmic i fer qualsevol canvi està molt complicat. La normativa que
tenim és aquesta però si s’ha de plantejar un canvi, que es facin propostes pel curs vinent.
Nosaltres no farem cap canvi de moment.

5. Preparació propera assemblea socis  

Es modifica l'ordre de dia assemblea: 

1. Tresoreria: impostos
2. Extraescolars:

- Nou model de gestió econòmica pel curs vinent NO VOTEM
 - possible canvi de cobrament de les quotes: matrícula de 5 o 10€
3. SOS Menjadors – preguntar a Núria si mantenim el punt
4. Debat sobre la participació econòmica de les famílies a l’escola (vetlladors, etc).
5. Presentació de la nova representant de l’AFA al Consell escolar
6. Renovació de la junta de l’AFA pel curs 2019-20
7. Torn de paraules

- Participació econòmica de les famílies:
2016-17 romanent de 10000€
2017-18 romanent de 14000€ + quotes de l'AFA. Pressuposat 23.000€
En teoria ens quedarem amb uns 5000€ però haurem de presentar l’impost de societat i pagar
sancions per no presentar altres anys. Per tant segurament ens quedarem sense romanent.



Quin tipus d'AFA volem ser? Tal i com tenim les comptes no podem aportar més del que estem
aportant a l’Escola sense pujar les quotes (i no ho volem plantejar!) o reduir les despeses de les
comissions.

- Extraescolars:
La setmana passada la comissió va enviar una carta a tots els proveïdors amb 2 propostes:
baixar d’un euro la seva factura per pagar el sou de la Mònica o que els mateixos es girin els
rebuts. 
De moment la majoria  han escollit la baixada d’un euro, menys patins que han dit que farien
ells mateixos la gestió de girar els rebuts. Ells que encara no han dit res són els que facturen
més (son empreses, al contrari de la resta que son particulars autònoms). Si decideixen passar
els rebuts, seria una bona solució per a nosaltres perquè així no ingressem més de 75000€ i no
estem obligats a presentar l'impost. 

Dels 7607€ = sou de la Mònica:
2790€ ja el tenim pagat les famílies (1€)
2790€ que assumiran els proveïdors (1€)
la resta es podria assumir amb una matricula de 5 o 10€. dependrà del que diguin la resta de
proveïdors.

Pensem que no s'haurà de fer cap votació sobre el tema de la gestió finalment perquè s'estan
buscant solucions i no hi haurà una pujada de preu per a les famílies. S'explicaran els diferents
escenaris però son qüestions de gestió interna que no representa cap canvi per a les famílies.

Acordem que no es faran votacions.

-  Renovació junta proper curs: Joke  buscarà el document amb els terminis a respectar i el
passarà a l'equip de secretaria.

Acords o pendent:
• definir qui va a a les reunions de la FAPAC i qui rep les notificacions (de moment és

Jordi que no és a la junta)
• votació sobre el suport de la carta de 6è

• tresoreria: 
◦ traspàs propera junta: canvi model 36
◦ estudiar les opcions per pagament en efectiu: bizum/twyp, etc
◦ renovació del contracte del banc: Jordi ha de preguntar al banc

• assemblea: 
◦ explicar la part dels impostos
◦ joke ha d’enviar el document amb terminis per a la renovació de la junta a l’equip

de secres

Propera junta: dijous 4/04 a les 19h i propera assemblea de socis: 13 de març a les 18h30.


