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● Identificació de la sessió

Dia: 6 d’octubre de 2021

Hora: 21.30

Lloc: junta extraordinària telemàtica

● Assistents a la reunió
s’adjunta document amb els assistents1

● Ordre del dia

1. Tancament econòmic 2020-2021.

2. Pressupost 2021-2022.

3. Precs i preguntes.

1 veure document adjunt número 1
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Abans de presentar el tancament dels resultats, es comenta als participants que
aquest curs hi ha moltes famílies que no han pagat la quota de l’AFA, 41 famílies el
que representa un 13% del total. És un fet que no es recorda que hagi passat
anteriorment, i que per tant, la Junta està valorant com afrontar-ho, perquè
representa un perjudici per a totes aquelles famílies que paguen la quota.

Tanmateix, explica que segons els Estatuts de l’AFA, totes aquelles famílies que no
són sòcies, poden assistir a les juntes obertes, però no poden votar ni formar part de
les comissions de l’escola.

1. Tancament econòmic 2020-2021.

La Montse, tresorera de l’AFA, presenta el tancament del curs anterior i els nous
pressupostos2, per tal de procedir a la votació d’ambdues propostes.

● Tancament econòmic curs 2020-21

- Canvi d’any contable.
- Despesa nova pel contracte de la gestoria.
- Any extraordinàri perquè no hem tingut gairebé despeses de les comissions,

per això tenim un resultat positiu.
- Cal vigilar el resultats, ja que amb la nova llei que regula les AFE’s, aquestes

funcionen com a empreses i, cal presentar IVA, impost societats, … tot i tenir
resultat + no hem de pagar res perquè les quotes dels socis no tributa per
impost de societats.

- Mariona: comenta que aquest any no hi ha cap despesa de Carnestoltes. La
despesa és del curs anterior i la Montse modifica els resultats.

Votació per l’aprobació del tancament de l’exercici anterior: 12 vots a favor i
10 abstencions. 3

2. Pressupost 2021-2022.

- Es preveu que aquest any hi hagi més activitat que l’anterior i es mantenen
els pressupostos per a les comissions.

- L’aportació a l’escola continua sent de 5000€.
- Es manté la quota d’hort i del manteniment informàtic.
- Han pujat les comissions bancàries.

3 veure document adjunt número 1
2 veure document adjunt número 2



- Partida d’imprevitos de 200€
- Tancament en -, però actualment no representa un problema perquè tenim un

romanent al banc per a fer-hi front.

- Torn de preguntes:

- Xavier M. pregunta sobre els fills del pares que no paguen la quota
d’hort, ja que aquesta és voluntària.

Resposta AFA: aquest curs tothom a pagat la quota d’hort, però si es
dóna el cas, és una decisió que s’ha de prendre juntament amb
l’escola, ja que depenent del curs, l’hort és una asignatura curricular.

- Xavier M. els llibres dels impagats perquè els paga l’AFA i no l’òrgan
governamental que atorga les beques?

Resposta AFA: l’Ajuntament fa una aportació de 150€ per primària i
100 € per infantil, la resta ho han d’assumir les famílies, si aquestes no
poden, parlen amb l’escola i l’AFA, i ens els casos més crítics, degut
que és un material fonamental pels infants, l’escola assumeix les
quotes de nivell i l’AFA la part dels llibres.

- Comissió de gènere vol pujar 100€ la partida.

Resposta AFA. s’afegeix al pressupost i després votem.

- Comissió de patis. Pregunta si es manté la partida de l’any passat.
Tenen previstes diverses actuacions. Presentaran proposta. Demana
pujar la partida de bricolatge.

Resposta AFA: la partida de l’exercici anterior no es manté. es puja a
400€ la partida de la bricofesta i es vota al final de l’assemblea.

- Comissió de menjador. Pot accedir al pressupost? volen fer
portaentrepans a temps de migdia.

Resposta AFA. Normalment no hi ha partida per menjador. Fer un taller
en temps de migdia promogut per AFA és complexe per la situació
COVID. Podem plantejar el taller en un altre context, com per exemple
la bricofesta. Es pressuposta 100€ i es votarà al final.

- Anna G. les comissions de patí i bricolatge podrien presentar les
propostes a l’EMD i que se’n facin càrreg, ja que és un edifici públic i



han de fer-se càrrec del manteniment. exposa que està molt bé que les
famílies col·laborin en la mà d’obra.

L’Eugènia comenta que es pot crear una comissió i fer un grup de
treball i reunir-se amb l’EMD. Tenir proposta i projecte clar.

Laura O. explica que estan treballant en la proposta de millora del pati i
que han fet una visita pels espais exteriors de l’escola amb un
empresa que es dedica a la construcció de patis.

Al finalitzar la roda de preguntes es procedeix a la votació del nou pressupost
pel curs 2021-2022 i el resultat d’aquesta és l’aprovació d’aquest amb 16 vots
a favor, 5 abstencions i un vot negatiu.

3. Precs i preguntes.

- impagats quota AFA

- Laura O. Pregunta a l’AFA si té controlats als impagats, i com es pot saber si
s’ha pagat la quota. Hi ha gent que dubta si ho ha fet.

- Adriana. Pot ser que hi hagi gent que té dubtes de si ha pagat, però potser hi
ha famílies que s’han despistat. Proposa fer un recordatori.

- Eugènia O. Fer el recordatori acompanyada d’una reflexió per acostar a les
famílies l’importància de les tasques que gestiona l’AFA.

- Adriana. Per fer servir els serveis que gestiona l’AFA, els impagats en poden
gaudir? acollida, casals, menjador, etc.. comentar en la reflexió tots aquests
aspectes.

- Des de la Junta estem valorant com abordar aquesta situació, i decidir quin
ús es pot fer dels serveis en cas dels impagats.

- comissions

Des de la Junta es demana als assistents si poden presentar les
comissions. surten diferents representants i expliquen de forma breu quines
són les tasques que fan a l’escola i les propostes que tenen per aquest nou
curs. Entre les assistents hi ha representants de les següents comissions:

- Comissió de gènere. Tenen projectes pendents de l’any passat i de
nous: cartelleria per l’escola, reunió amb la comissió de menjador,
coordinar-se amb escoles coeducatives, col·laboració amb un
document de llenguatge inclusiu, …

- Comissió de patis. Volen reactivar la comissió i anima a les famílies a
apuntar-se perquè els falten mans.



- Comissió de festes populars: va començar per l’inquietud d’unes
famílies al veure que no es celebrava Carnestoltes. L’objectiu es
treballar les diferents festivitats que es treballen a l’escola, qüestionar
el tipus d’imatge i el treball que es fa. Saber quin sentit i quina visió
donen a les festes, quins valors hi ha al darrere. La festa de
Carnestoltes es fa fora de l’horari lectiu i l’any passat es va aconseguir
entrar a l’escola amb la presència dels ninots del rei i la reina
Carnestoltes.

- Comissió d’extraescolars: coordinen amb ATlas la proposta
d’extraescolars de l’escola, l’acollida de la tarda i els casals d’estiu.

- Comissió de menjador: coordinen amb 7itria el servei de menjador.
Tenen previst coordinar-se amb la comissió de gènere.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.



Document adjunt 1

Llista participants en l’assemblea i vots



Document adjunt 2

Tancament curs 20/21



Pressupostos curs 21/22




