ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

25 de Gener de 2018 de 19 a 22h
Anna (presidenta)
Joke (representant AFA comunitat de grans)
Lia (extraescolars)
Nuri (equip econòmic menjador)
Albert (medi ambient)
Laura (festes)
Angeles (comunicació)
Míriam (equip secretaria AFA)
Jordi Sust (representant AFA comunitat mitjans)
Jordi Puig (tresorer)
Ariadna (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Gabriela (representant AFA comunitat petits)
1. Tresoreria: comptes menjador i AFA
2. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
3. Altres

I. Tresoreria


Revisió comptes menjador:

Nuri que s’acaba d’incorporar a l’equip econòmic, i substitueix a l’Albert, ha revisat les comptes
del menjador i ens comenta diversos problemes:
a) Errors de càlculs a les quotes de menjador per a les famílies que rebran beca. L’Ajuntament
no ens ingressen les beques a principi de curs, vol dir que l’AFA ha d’avançar els pagaments.
Fins ara la Caixa d’Enginyers sempre ens avançava els diners i podíem pagar els proveïdors però
que ja no es podrà fer (préstec? però genera interessos...)
b) Han pujat les despeses: l’AFA paga els àpats dels monitors (millora del conveni col·lectiu que
s’ha votat en assemblea). També s’ha decidit posar un monitor més. S’han pres decisions
econòmiques sense refer els càlculs i pressupost. Es podia assumir amb el romanent que hi
havia però ja no serà suficient.
Monitors:
- una proposta seria ajustar el pressupost al numero de nens.
- No sabem si els monitors cobren encara el mateix sou treballant 30 min menys respecte a fa 3
cursos enrere (canvi d’horari lectiu)
- També es factura igual encara que al setembre es necessita menys monitors perquè els infants
de P3 no dinen (i colònies?). Però la factura és la mateixa cada mes perquè fan un càlcul global i
el divideixen entre els 10 mesos de curs. Amb Vatua cap problema amb la factura perquè
calculen els menús segon el nombre de infants que es queden a dinar.
c) Impagaments: segon el Bernat només hi ha una família que no paga però no ens quadra
perquè el curs passat va faltar uns 2.000€ a caixa. Com a AFA no poden assumir aquesta
despesa.

Tenim més depeses que ingressos en comptes de menjadors (uns 2000€ de diferencia). No
tenim números vermells a les comptes perquè es compensen amb uns 3000€ de beneficis
d’extraescolars que ens permet pagar productes de neteja, material per Kampi, despeses de
material a Vatua, despeses per transferències, etc.
Debat amb propostes de solucions:
- Pujar la quota de les famílies que rebran una beca per salvar els càlculs d’aquest curs
(s’explicarà el error a l’assemblea del 08/02)
- Treure el monitor que es va posar per la ràtio mirant números segon nombre de nens per
comunitat.
- Només pagar els àpats dels monitors que acompanyen a nens amb nnee i P3 però la resta, no
(debat en assemblea)
- pujar totes les quotes com ja es va parlar a una assemblea (2015?)
- Que les empreses gestionin les despeses i l’AFA controli el bon funcionament del servei i
qualitat de menú, etc.
- Externalitzar la gestió del menjador de cara al curs vinent
Reflexions:
Arrastrem anys de creixement de la comunitat sense refer càlculs exhaustius. Una AFA no pot
gestionar totes aquestes comptes de menjador ja que no som professionals i ens supera.
Per saber si podem salvar els números d’aquest curs, hem de saber quant queda de romanent.
Hauríem de prendre decisions ara com a parche i pel curs vinent debatre i prendre decisions
més definitives.
A l’assemblea, Nuri explicarà tota la situació i propostes.
Arriba el Jordi i ens comenta que no tenim una línia de crèdit amb interessos. Tenim unes
remeses. Només hem de pagar una acta notarial de uns 60€.


estat de comptes de l’AFA (no menjador) i pressupost 2018 : Jordi ens presenta
números:
Romanent: 7899€
+ quotes 12,300€
+ un ingrés de samarretes de Volem que no estava contemplat
Total: 20.759€
Respecte el pressupost que es va presentar, hi ha canvis:
- s’hauria de comprar un ordenador nou a la Mònica (o deixar-li el portàtil de l’AFA)
- Pressupost de les comissions 6600€
- Festes: 1500€ i no 1000€, rectifiquem
De les subvencions que s’han demanat per a la Diversitat, ja s’han aprovat.
Tenim beneficis.

Vetlladors per a les colònies: més car del que teníem previst perquè se’ls ha de fer un
contracte, cotitzar a la seguretat social, etc. L’AFA es qui fa la gestió d’avançar els diners per a
les colònies. Des de l’Escola ens van demanar que es faci així des de fa 2 anys...
 equip econòmic:
Són 2 persones només: Jordi (farà els números de les comptes de l’AFA menys menjadors) i
Nuri (comptes del menjador). Hem de buscar a nous fitxatges!!
 apoderar a Mònica:
Jordi parlarà amb la Caixa d’Enginyers de les possibilitats per apoderar-la (amb un accés limitat)
ja que es ella que fa totes les gestions de transferències.

II. Traspàs d’informació de les comissions i grups de treball
•
•
•

•

•

•
•

Extraescolars: va sorgir un problema amb un nen amb nnee que no va poder conitnuar
a una extraescolar per falta d’acompanyament. Diversitat i extraescolars han de trobarse per parlar d’aquest tema i fer un proposta.
Música: demanen utilització suro de l’AFA. Cap problema. S’ha de fer copies de la clau
del suro (també la necessiten des de Medi ambient com vam acordar a la darrera
junta)
Espai de migdia: neguits de families pel tema del picnic perquè s’ha d’avisar amb una
setmana d’antelació que no es vol el pícnic però des de la escola no ens avisen amb
més d’una setmana. A més a més no es retornen els diners. Proposta que al final de
curs, a les famílies que ha renunciat tot l’any al pícnic se’ls torna els diners (s’aplicaria a
partir del curs vinent) >> SOA ho comentarà el Bernat perquè ho parli a la reunió que
tenen demà de la comissió de migdia
Convivència: volen organitzar un dissabte gastronòmic a la primavera. Es faria una crida
per butlletí i es demanaria la col·laboració d’ altres comissions i grups de treball (qui
vulgui) com per a exemple Diversitat i Inclusió, la comi de música per posar música dels
països i continents representats, la de l’espai del migdia per adaptar els menús de
menjador aquella setmana, etc.
Diversitat: estan fent les justificacions de les subvencions que van rebre i es fa molt
pesat el tema a més a més perquè hi ha un malestar dintre del grup (falta de
compromís, no arriben a trobar-se entre mestre i pares i mares , etc). S’han programat
activitats relacionades amb SexEduca a mitjans i grans. Falta organitzar la xerrada per a
les famílies.
Volem l’Institut: no es parla ja que faran arribar en breu les notes de premsa que
acaben de sortir amb males noticies.
Festes: volen proposar canviar de model d’organització de les festes i que sigui rotatiu
per exemple. Seria una manera de compartir les responsabilitats i que les famílies
s’adonin de la feina que suposa. Però pot ser al nivell organitzatiu és complicat. Ho
tornarem a parlar.

III. Altres
 Reunió pel bon funcionament i ús de l’equip de so : dimarts 6 de febrer a les 16h,
l’Escola ha demanat una reunió amb diversos representants de cada comunitat i de l’AFA
per explicar el funcionament de l’equip de so i les seves possibilitats. Assistirà Soa com a
representant de l’AFA. També ha d’haver-hi una persona d’extraescolars i de festes.

 Aparcament bici/patinets: el consorci no posarà pàrquing. Per tant habilitaran el pati
de la cuina i es proposa fer una porta d’accés des del pati. Demanarem a l’Escola que
actualitzin la informació al Butlletí i demanarem al districte més aparcament de bici fora
 Pati obert : els nens i nenes de 6è fan pati oberts els divendres per vendre menajr i
begudes per recptar diners pel viatge de final de curs però hi ha una extraescolar i els
monitors no poden controlar la porta. Els dijous no hi ha extraescolars per tant es podria
fer aquell dia. Hem de buscar voluntaris si no hi ha prou amb les famílies de 6è. Joke
parlarà amb les famílies de 6è.
 Jornada intensiva: al correu de l’AFA van arribar consultes sobre aquest tema (2) i és un
tema que va sortir a la reunió de delegats. Ni l’Escola ni la Junta de l’AFA ens veiem amb
prou forces per ficar-nos amb aquest tema. Es proposarà a aquelles famílies interessades a
engegar de nou la discussió que formin un grup de treball o que es tregui el tema a la
propera assemblea.


Subvencions: molta gestió per tant des de l’AFA no les demanarem.

 Proposta augment hores de la Mònica i viabilitat : Treballa més hores com a
administradora de l’AFA que com a monitora de Kampikipui però també fa coses per a
l’Escola. No dona abast. Té una jornada laboral de 35h i estaria interessada en fer més
hores. El sou de la Mònica ho paguem des de l’AFA amb l’euro que les famílies paguen de
extraescolars. Anna parlarà amb ella per veure les possibilitats i fer propostes concretes.
Pot ser podem demanar a l’Escola que el curs vinent assumeixin ells les gestions de l’Escola
i així alliberar-la.
S’acaba la junta a les 22h amb uns reflexions sobre l'essència de l’AFA , cap a on anem, com ho
fem perquè fins ara tot ha rodat bastant bé però ja no. Ens adonem que no sabem transmetre
el nostre missatge i que hi ha molt de desconeixement entre les famílies.
Assemblea de socis de l’AFA – monogràfic de migdia – el dijous 8 de febrer a les 17h15 . No
s’acorda dia de propera junta – PENDENT.

