Acta de la segona assemblea de l’AFA de l’Escola dels Encants
DIA

13 de març de 2019

ASSISTENTS

40 famílies (de 271)

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació actes anteriors
2. Tresoreria: impostos
3. Canvis extraescolars
4. Participació econòmica de les famílies a l’escola
5. SOS Menjadors
6. Representant de l’AFA al Consell Escolar
7. Junta 2019-21
8. Torn de paraules

1. Aprovació actes anteriors
S’aproven les dues últimes actes, corresponents a les assemblees del 15.05.2018 i del 20.11.2018.
2. Tresoreria: impost de societats
La Nuri com a representant de tresoreria de l’AFA explica la situació a partir de la nova llei que es
va aprovar el 2016, segons la qual les associacions han de pagar l’impost de societats si facturen
més de 75.000 euros. A aquest import hi arribem actualment sumant les quotes d’extraescolars que
es gestionen que són uns 71.000 més els 14.000 de quotes dels socis de l’AFA.
Al pagar impostos de societats la gestió dels comptes no es pot fer en excel, cal fer llibre comptable,
per tant cal un gestor.
Pagar impost de societat suposa pagar el 25% dels beneficis que tenim (com que d’extraescolars no
tenim beneficis no s’haurà de pagar quasi res), el problema és tot el canvi de gestió que suposa
tramitar l’impost. La gestió de les quotes d’extraescolars que es paga a la Mònica és un plus a pagar
i ara s’haurà de sumar la gestoria.
A més, caldrà pagar endarreriments del 2017 que a sobre hi ha la compte de menjador i el de 2018
només extraescolars. Caldrà calcular els beneficis de quan gestionàvem el cobrament del menjador i
se’n haurà de pagar de 25% com a impost. Més el 20% de recàrrec per no haver fet el tràmit del
pagament de l’impost quan tocava.
La suma total que hem de pagar encara no la sabem, no es pot calcular quin seria el cost de gestoria
perquè va per hores (38 € per hora). La Nuri fa un càlcul aproximat i podria ser 1.000 per any de
gestoria més 700 de multes més 500 dels 25% de beneficis.
Tota la part a pagar dels impostos de societats endarrerits sortiran dels comptes de menjador que
tenien un romanent i que s’ha deixat de fer servir des de que ja no en fem la gestió econòmica des
de l’AFA.

Tampoc vam presentar el formulari model 036 per notificar el canvi de junta i per posar a l'Anna
com a presidenta ja que encara hi consta el Jordi Puig. Això comporta 250€ de multa per fer la
notificació de canvi de junta amb retard +250€ pel canvi de president amb retard.
Com que en una assemblea prèvia es va votar que totes les despeses econòmiques d’extraescolars
s’haurien de resoldre amb diners provinents dels comptes d’extraescolars, cal trobar una solució que
quedi limitada als diners d’extraescolars.
Una de les propostes que surten seria deixar de fer d’intermediaris amb els proveïdors
d’extraescolars perquè ens estalviem tots aquests costos, no arribaríem a l’import límit per haver de
fer impost de societats. Que els rebuts els girin directament els proveïdors. Aquest problema del
cost de la gestoria s’ha sabut fa poc i es sumen els problemes d’extraescolars per trobar una solució
per pagar la feina de la Mònica.

3. canvis extraescolars
Caldrà fer canvis a extraescolars per les despeses que en genera la gestió. Amb l’augment del
nombre d’extraescolars any rere any, han calgut incrementar les hores de gestió i això suposa uns
costos que cal cobrir perquè les mares voluntàries ja no ho poden assumir.
Situació actual:
 Aproximadament es gestionen 310 mensualitats (230 nens, 200 famílies)
 168 de les famílies membres AFA (63% dels 270 famílies)
 14-16 activitats, més alguns monogràfics
 22 grups/setmana
 70.000-80.000 Euros anuals (quotes/factures)
 Aproximadament 8.000-12.000 euros provenen de subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona
Hi han dos models de gestió d’extraescolars: una sola empresa que es converteix en proveïdor únic
de totes les extraescolars o anar buscant proveïdors per proveïdors intentant trobar el que millorar
s’adapta a cada necessitat. Fins ara l’AFA ha optat per la segona però potser cal plantejar si seguim
igual, busquem un model mixt o passem al primer.
Les despeses anuals de gestió són 7.606 euros, actualment cobert 2.790 euros (amb l’1
euro/activitat/nen pagat per les famílies) i durant el curs 2018-2019: 4.816 euros cobert pressupost
AFA. Com que ara tot caldrà que es pagui amb el que s’ingressa amb extraescolars es busquen
solucions:
 Rebaixar 1 euro per alumne del que es paga al proveïdor (o el proveïdor gira directament els
seus rebuts)
 Utilitzar els 20 euros que no es tornen a les famílies quan hi ha una baixa de l’activitat
 Possible matrícula de 5 euros anual per nen (o per activitat)
Ara s’estan fent consultes amb els proveïdors buscant solucions. Primer es feien consultes per
intentar cobrir el sou de la Mònica, això ja s’havia resolt amb dues solucions que implicaven un
descompte d’un euro per alumne als proveïdors més una part no retornable inicial a mode de
matrícula. Ara cal sumar costos de gestor i per tant buscar noves solucions.

Es comencen a plantejar diferents opcions de com solucionar-ho en dues línies; per una, com evitar
arribar a què calgui assumir un gestor i per l’altra, com assumir les despeses extres que suposa el
gestor.
Seria viable que els proveïdors girin directament els rebuts? caldria resoldre temes de protecció de
dades en la gestió i molts proveïdors no volen fer-ho, però cal una manera de que aquests diners no
passin pel compte de l’AFA.
Crear una altra associació que gestionin les extraescolars? Des de la junta hem intentat simplificar
molt la gestió i muntar una altra associació seria dificultar la feina.
També es planteja reduir extraescolars amb pocs nens per reduir l’import total que es gestiona i no
arribar als 75.000.
Intentar que un gruix de les extraescolars es cobrin directament. Si trobéssim dos proveïdors que
girin rebuts el problema està resolt, sumant una part de matrícula no retornable. Només que Dansa i
Jocs Marcials cobressin directament seria solució. Però alguns proveïdors fins i tot preferirien reduir
beneficis més i no fer feines de gestió.
En una assemblea es va decidir que no es podia pagar la gestió ni cap despesa d’extraescolars des
del compte de l’AFA, només del compte d’extraescolars, això ens marca que la solució ha de sortir
d’aquí.
La gent agraeix la gestió de les mares voluntàries d’extraescolars i que aquesta situació serveix per
valorar en global el què ha estat la gestió i que ens cal.
Es pregunta si hem valorat encarir les extraescolars. S’explica que s’intenta no fer-ho perquè ja
tenim les extraescolars més cares del districte (pel sistema de gestió i la qualitat de les activitats) i
pensem que moltes famílies no ho podrien assumir (sobre tot les que tenen més d’un infant). Però es
valorarà.
Una opció és que la Mònica treballi per als proveïdors, els hi faci la feina a ells.
Es demana també buscar una solució permanent, no arreglar a parts.
Quan es sàpiga que pot assumir cada proveïdor, es faran propostes concretes i es votaran a la
propera assemblea si implica una despesa afegida per a les famílies. Si només implica fer canvis en
la gestió interna, s’explicarà la proposta de gestió però no es votarà.
4. Participació econòmica a l’escola
La junta explica que sempre es planteja al juliol a on volem aportar els nostres diners (demandes de
l’escola). Es fa un estudi dels diners que tenim. Els diners que teníem d’un romanent els hem anat
gastant en obres, aportacions... Aquests diners es van acabant. És probable que al pròxim curs amb
un romanent molt petit (o 0). El pressupost de l’AFA passarà a ser només quotes de les famílies.
Anys 17/18 es cobreixen els vetlladors que demana l’escola. És un import que va pujant ja que
l’escola està ja al complert.
Anys 18/19 : El pressupost de Biblioteca també va a una persona externa (experta). S’afegeixen els
regals de 6è
El romanent per aquest curs són 2.400€ (aprox). Si continuem pagant tot el que estàvem pagant fins
ara (més el tema d’hisenda que no estava previst), el que quedaria per comissions és molt poc.
Opcions:
 Això és el que tenim i no podem aportar més
 Perdre pressupost per comissions

 Pujar quota AFA.
Es comenta que potser l’escola sí que té pressupost i podria ser tot més transparent i veure cap a on
van aquestes quotes que aportem a l’escola.
Es proposa preparar una diapositiva mostrant gràfic genèric en el què es gasten aquests diners. Es
recorda que l’Agnès ha vingut alguna vegada a l’assemblea a explicar.
Consell escolar: la Gabriela explica que ella pot veure les partides grans però no està detallat.
L’escola presenta comptes allí.
Les famílies demanen prioritats en les despeses de l’escola.
Es pregunta perquè hi ha menys diners a l’AFA, s’explica d’on veia el romanent (de la gestió
anterior del menjador)
Cal parlar amb l’escola. Que nosaltres ja no podem continuar assumint al mateix ritme i que
l’escola que ja ha muntat fins 6è no necessita més ajuda econòmica (també per no crear
«concertades» dintre de l’escola pública).
5. S.O.S. Menjadors
es farà una reunió el 18 de maig d’assemblea. Cal fer un seguiment del decret, no és un tema mort,
només s’ha aturat.
6. Nova representant de l’AFA al consell escolar.
La Gabriela es presenta, explica que ha arribat ara, diu que tots aquests dubtes econòmics poden
dur-se al consell escolar i que és un òrgan actiu del que hem de poder tenir més comunicació.
Proposa fer del correu una eina útil per elevar-hi preguntes i portar dubtes allí, és
consellafa@escoladelsencants.cat
Important que els problemes quedin clar que venen d’un grup, que no s’hi portin temes personals al
Consell. També intervé una altra consellera que és representant de les famílies votada fa poc.
Es planteja la via de comunicació dels consellers amb famílies i la dificultat de valorar alguns temes
per a dificultat de representar un col·lectiu de manera individual. Que els falta opinió per poder
votar alguns temes.
És plantegen maneres per millorar les vies de recollida d’informació per part dels consellers. Per
exemple, que intervinguin en les assemblees de l’AFA i se’ls guardi un punt a l’ordre del dia per
intervenir.
També es té en compte que no saber l’ordre del dia dels consellers dificulta a les famílies poder
enviar opinions. L’ordre del dia els hi diuen amb una setmana d'antelació.
7. Junta cursos 2019-20 / 2020-21
La part de la junta que té càrrec oficial no renova, els càrrecs que cal ocupar són: president,
vicepresident (no obligatori però més operatiu), tresorer, vocal, secretari. La gent que continua a la
junta de l’AFA no n’assumeixen els càrrecs vacants. Calen candidatures a presentar i a l’assemblea
de maig es votarà..
8. Torn obert de paraules.
- Carta famílies de 6è per l’institut: a la darrera junta es va decidir abstenir-se a donar suport a la
carta de petició d’obertura d’Angeleta Ferrer en uns barracons que són els que actualment utilitza

l’IES Maria Espinalt, al costat de l’escola Flor de Maig (de 16 vots: 3 a favor, 5 en contra i 8
abstencions). La carta es va entregar al Consorci només amb les signatures de famílies de 6è
entregades de manera individual.
- Enquesta de gènere i infografia de participació a l’escola: es comenta la sorpresa per la poca
participació dels homes a l’escola.

S’acaba l’assemblea a les 20:30.

Signat:
Míriam Romeu i Soazig Noirault,
equip de secretariat de l’AFA

