
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 4 d’abril de 2019 de 19 a 22h
Assistents Anna (presidenta)

Joke (representant AFA comunitat de grans)
Lia (extraescolars)
Cristina i Cinthya (equip tresoreria)
Albert (medi ambient)
Gabriela (festes)
Raquel (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Marta (volem institut)

Ordre del dia 1. Espai de midgia
2. Comissions i grups de treball
3. Banc
4. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
5. Consell escolar
6. Propera assemblea de socis de l’AFA

1) Espai del migdia  

a) Devolucions/retorns en cas d’absència prolongada  

Ve l’Ana, mare de 3 fills  a  l’Escola,  que ara s’ha donat de baixa del  menjador arran d’una
absència llarga al desembre que la va perjudicar econòmicament.  Pensa que les escoles del
voltant tornen més diners en aquests casos i que potser es podrien gestionar les coses d’una
altra  manera.  Pensa  també  que  hi  ha  com  un  cert  proteccionisme  envers  les  empreses
contractades.
A més a més explica que les formes amb la que se li va respondre (de part de Vatua l’Olla) no
van ser les correctes.

Li  expliquem  que  fins  ara  no  hem  trobat  una  altra  manera  de  gestionar-ho  perquè  sigui
sostenible però que la porta està oberta a fer propostes dins de la Comissió (aportant solucions
realistes, fent números, etc).

Recordem que:
-  La gestió del menjador és delegada a l’AFA, a través d’un conveni anual entre Consorci, Escola
i AFA
-  el  curs  passat  es  va  prendre  la  decisió  que les  empreses  de  cuina  i  monitoratge  havien
d’assumir la gestió econòmica per reduir la feina de famílies voluntàries de l’AFA
- es va decidir que sigui Vatua que s’encarregui de girar tots els rebuts i no cada empresa per la
seva banda per simplificar la gestió econòmica
- s’ha fet un contracte d’un any amb Vatua firmat per l’AFA on surten les condicions en les quals
presten el servei de cuina i com fan la gestió econòmica
- L’AFA contracta la gestió del migdia a Vatua L’Olla i aquesta contracta monitoratge a Kampi
- hem apostat per unes quotes fixes com a usuaris d’un servei del qual ens donem d’alta o de
baixa durant el curs segon la normativa en vigor que tots i totes hem de llegir i signar
- des de l’AFA defensem l’estabilitat de la plantilla de monitors i monitores amb unes condicions
laborals dignes (són uns referents important pels nostres infants i no volem que canvien sovint)



amb contracte fixe, que no cobrin per hora, etc i  amb una ràtio més elevada que en altres
menjadors. I això té un preu.

Acordem:
- Aclarir el reglament i la normativa del ís del menjador.
- Revisar amb Vatua la resolució d’incidències amb l'ús del servei

b) Xerrem sobre l’espai de migdia?  

Ha arribat via delegats una proposta de la Comissió de l’espai de migdia de fer una trobada
trimestral amb famílies, Kampi i Vatua per parlar dels neguits, resoldre dubtes i preocupacions.
Vatua i Kampi estaven al corrent (tenim dubtes de si els sembla bé la proposta) però l’escola,
no. No s'ha consensuat tot i que la comissió és mixta. Núria no sap res d’aquest tema i no s'ha
debatut dintre de la comissió.
Va  sortir  el  tema  en  la  reunió  periòdica  de  la  Direcció  de  l’Escola  amb  la  presidència  i
vicepresidència de la junta. L’Escola diu que darrerament els han arribat diverses iniciatives que
semblen individuals i no consensuades com a comissió.
Nuria explica que són molt poca gent a la comissió i ha faltat coordinació quan ha marxat el
anterior vocal. Per aquesta raó tampoc han pogut fer una supervisió del contracte firmat per
l'AFA amb Vatua i és un tema preocupant.
La idea d’aquesta trobada i  d’oferir una formació als monitors es va proposar arran d’unes
faltes de respecte importants que preocupen als adults que treballen a l’Escola.

2) Comissions i grups de treball  

a) Convivència:  

El 28/03 reunió de la comi. Van abordar aquest tema de faltes de respecte i una de les mestres
proposava donar una formació als monitors però d’una banda el pressupost de la Comi no
dóna per això i d’altra banda pensem que va més enllà de l’espai del migdia i  que ho hem
d’abordar amb tots els actors implicats: equip docent, Vatua, Kampi, famílies i infants.

La comi proposava una xerrada sobre límits però hi ha un problema de temps per muntar-la i
no  ens  sembla  que  sigui  la  solució  perquè  només  hi  vam  les  famílies  que  ja  estem
sensibilitzades al problema. S'ha de trobar alguna cosa nova per cridar l'atenció dels infants i
de les famílies.

Proposem que es  parli  amb els  monitors  i  altres  adults  que treballen a l’Escola  per  saber
identificar millor què està passant i veure com abordar-lo.

Altres temes:
- Jornada portes obertes a famílies: es va avisar a principi de curs que no l'organitzaria la Comi.
Només s’ha fet una crida per buscar voluntaris i va ser insuficient perquè van ser només 4
mares (totes 4 implicades en comissions!). El càtering va ser una mica pobre. A treballar l’any
vinent com a comi de nou?
- demanda d’una família d’oferir una xerrada sobre optometria: es passa la proposta a la comi
de Mediambient i Salut per organitzar-la el curs vinent. Mirar amb el col·legi d'Òptics i Òptiques
i Optometristes de Catalunya si tenen alguna cosa gratuïta o ben de preu.



b) Dones encantades  

Ja tenen un correu (de moment gmail). Divendres tenen reunió del grup. Faran una al mes fixe
fins a final de curs. Parlaren de com continuen com a grup i si formalitzen les relacions amb
l’AFA perquè són 2 cursos que van sol·licitar diners per les activitats del 8M.

c) Mediambient:  

Acordem signar com a AFA el manifest per millorar la qualitat de l'aire en l'entorn de Glòries i a
donar suport a l’acte del 6 d’abril que convoquen diverses plataformes, AFAs, AVV, etc. Com
que no som a temps pel butlletí, s’enviarà via delegats.
Proposta de fer una xerrada sobre la qualitat de l'aire conjunta amb Gaia i Bressol.

d) Festes:  

Amb la festa d'estiu es farà la  festa del  10è aniversari.  Hi  ha un grup de treball  però falta
coordinació i compromís entre la comi i el grup.

L’Escola ha parlat amb els consellers d'infants. Han aportat propostes i l'Escola ha donat el OK a
algunes: castells inflables i festa de l'espuma!! Problema de l’ocupació de l'espai públic i de
l'assegurança. Tenim una amb la FAPAC en principi  però segurament no cobrirà la festa de
l'escuma i inflables.
S’ha d’omplir  i  signar una fitxa de tràmit  d'ocupació de  l'espai  públic  de l'Ajuntament.  La
signarà Gabriela i es proposarà també una persona del grup del 10è aniversari (ha de ser algú
que estarà present com a responsable el dia de la festa).
Començar ja a buscar voluntaris i voluntàries.

e) Migdia:  

Falten calaixos. Va sobrar diners de la pintura per tant es podran fer servir per comprar els
calaixos.
Es proposa deixar un full de valoració dels adults que es queden a menjar.

3) Traspàs reunió amb l’Escola  

- S’ha demanat a l’Escola compartir la info de com quedarà la direcció el curs vinent. Sortia a
l’acta de la reunió de les delegades de la comunitat de petits però no s’ha comunicat a tothom i
volem frenar la rumorologia.
Miriam i Alba han manifestat la seva voluntat d’assumir la direcció durant 1 any de continuïtat
fins a la renovació del projecte directiu que es fa cada 4 anys. Un inspector decidirà si posar un
reforç o no.
- S'ha comunicat que des de l'AFA no participarem econòmicament perquè no tenim diners
bàsicament i per tot el debat que hem obert durant l’assemblea (veure acta!). Miraren com
poden recaptar diners per als vetlladors i per a les famílies molt vulnerables que no poden anar
a colònies o fer extraescolars (ex. beca de la Caixa però l'ha de demanar l’Escola). Publicaren
dades més detallada al butlletí sobre com es gasten els diners i d’on surten (% Associació Amics
dels Encants, % Consorci, % famílies).
- Capgrossos que han fet les 3 comunitats amb l’ajuda d’un pare: l’Escola vol convidar a les
colles de la resta del barri. Es farà una crida al butlletí per saber si algú té ganes de muntar la



colla. S'ha de crear complicitat entre entitats i organitzacions del barri (fer xarxa deixant espai,
etc).

4) Calendari propres juntes i assemblea  

Properes juntes:
• dimecres 8/05 a les 19h
• dijous 06/06 a les 19h

Propera assemblea ordinària: 23/05

Calendari renovació junta:
08/04 avisar als socis de la data de l’assemblea i procès per renovar la junta. Mínim de 45 dies.
Soa farà correu a Mònica amb el que s’ha d’enviar a tots els socis de l’AFA.
07/05 presentació llistes
08/05 publicar les candidatures
Començarem fent el correu i una noti al butlletí però haurem de estar pendent per fer una
campanya dura per demanar relleu!

5) Tresoreria  

- Cristina i Cinthya ens presenten els números tancats de l'any anterior i fins al 31/03.

- Impostos: Van assistir a una xerrada de la Torre Jussana sobre aquell tema i van valorar molt
positivament com ho va explicar l’assessor. Expert amb fundacions i entitats. Ha quedat clar
que no totes les associacions han de fer llibres comptables però que si tenim una activitat
econòmica, sí. Hisenda tracta una associació com a una empresa (s’ha d’informar de tots els
canvis dels directius, IVA i IRPF: hem de dir si estem exempts, etc).
Llei 2016 Impost de societat >> Obligació de presentar: si superem els 75.000€ d'ingressos i si
hi ha una activitat econòmica (embolcalls, samarretes, etc) encara que no tenim ingressos a
part de les quotes dels socis.
Possiblement  no  ens  podran reclamar  res  dels  anys  anteriors  però  per  si  de  cas,  hem de
guardar els diners. Podríem començar per fer la declaració d’aquest any i no presentar la d’anys
anteriors.
L’equip de tresoreria vol demanar una segona opinió a aquest assessor. Serien 60€ + IVA per fer
una nova consulta. Es dóna el OK de la junta i aturem el que fa l'altra gestoria fins que ho
tinguem més clar.
- Penjar els documents al Drive. Si no aconseguixen fer-ho, els passaren a l’equip de secretaria.
- Renovació del banc: Jordi ha parlat amb la Caixa d’Enginyers i no hem de fer res. Es fa tot
automàticament.

6) Altres  
- Valoració de l’assemblea de març: bé, poc que comentar.
-  Endreçar la  caseta de l’AFA i  fer petita reparació (filtra aigua):  Cata i  Biela començaren a
donar-li  un  cop  d’ull  un  mati  i  parlaren  amb  l’Ari  per  saber  quin  es  el  problema
«d’infraestructura».

S’acaba la junta a les 22h40. Propera reunió: 8/05 a les 19h.


