ACTA de 1ª Assemblea de socis de l’AFA Curs 2018-19
Dia
Assistents
Ordre del dia

20 de Novembre de 2018 de 18h15 a 20h15
32 famílies de 271
1. Aprovació de l’acta de l’assembla anterior (16.05.2018)
2. Balanç econòmic curs 2017-18
3. Pressupostos de l’AFA curs 2018-19
4. Nou decret menjadors escolars
5. Torn de paraules

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior del 16.05.2018
Degut a problemes tècnics per a projectar la presentació i que comencem tard, passem
directament al punt següent. Queda pendent.
2. Balanç econòmic curs 2017-18
Acabem el curs amb un balanç positiu de 14.274€.
3. Pressupostos curs 2018-19
Neecssitem un coixí de 12.000€ pels rebuts d’extraescolars (equivalents als rebuts de 2 mesos
per si les famílies els retornen). Remeses o guardats a una compte.
Aquest curs tenim més ingressos amb la pujada del nombre de socis:
 Total socis i sòcies: 271
 Ingressos: 13.800€
Però també més despeses perquè:
 Haurem de presentar l’impost de societat: primer hem de fer el certificat digital per
saber quines son les nostres obligacions fiscals. Calculem que, com a màxim i comptant amb el
cost de la gestoria, la elaboració dels llibres de comptes i la presentació de l’impost d’aquest
any i dels 4 anteriors, podríem pagar uns 4477€.
Pendent de tenir el certificat. Hem de tenir els diners per si de cas.
Pregunta: perquè ho hem de presentar? Ho sap la FAPAC? Parlarem amb ells per saber si totes
les AMPAs ho han de pagar o no. Una cosa és ser subjectes a fer la declaració d’impostos, un
altre és haver de pagar.
 Sou de la Mònica: fins ara l’AFA la contractava algunes hores per gestions
administratives (quotes de socis, factures de les comissions, rebuts de menjador, extraescolars,
etc). L’AFA ja no fa la gestió econòmica del menjador però farà les gestions d’extraescolars (per
treure feina a les mares voluntàries que gestionen les activitats).
Per tant cobrarà:
1107€ al any per les gestions administratives de l’AFA

4892€ (el sou és més alt en realitat però una part ja està pagada amb l’1€ que s’abona per a
cada activitat quan s’apunten els infants per tant no entra dins de les despeses de la compte
ordinària de l’AFA).
Aquest any s’ha pres la decisió d’assumir el cost des de la compte de l’AFA ja que com a AFA
tenim l’encàrrec de la gestió de les extraescolars (i més del 60% dels infants que fan una
activitat extraescolar són socis de l’AFA). No podíem fer cap canvi respecte al preu de l’activitat
ja que les subvencions i beques per aquest curs ja estaven sol·licitades.
De cara al curs vinent es faran propostes per assumir aquest cost d’una altra manera.
Debat sobre el preu de les extraescolars. No entrarem ara, ho debatrem a la propera
assemblea.




S’han de sumar a més a més:
o

aportacions a l’escola (vetlladors): 6400€

o

regals infants de 6è: 350€

o

despeses de les comissions: 8570€. Més que l’any passat (bona senyal, vol dir
que volem fer moltes coses!)

TOTAL= 23.432€

 Compte menjador: 17.477,43€ a principi de curs però a final d’any s’han d’acabar
gastant o passar a la compte ordinària de l’AFA perquè a no gestionem la part econòmica del
menjador.
Es proposa:
o

Guardar uns 4477€ per l’import de societat ( com a màxim)

o

Reserva de 12.000€ de remeses d’extraescolars

o 660€ per a la comissió de l’espai de migdia. Serà l’últim curs que els diners que
necessita la comissió surten de la compte de menjadors. Desprès es tancarà i ho faran
com a qualsevol comissió, demanant pressupost des de la compte ordinària de l’afa.


Comissions migdia:

No tenim vocal de la comissió i és un problema a l’hora de comunicar-nos des de la junta o
escola. Tenen diverses subcomissions però ningú que faci la coordinació entre totes. Esperem a
veure si internament s’organitzen sinó ho publicarem al butlletí.
Objectius:
Conèixer en detall l’estat del contracte amb Vatua, els canvis fets i l’aplicació de les
recomanacions fruit de l’assessoria de Nani Moré.
Seguir treballant per tenir uns menús saludables i equilibrats.
Establir o aclarir el protocol de neteja del menjador.
Finalitzar la paret del menjador, falta la pintura.

Donar a conèixer el decret de menjadors escolars i mobilitzar a la gent per a que no es tiri
endavant.
660€ per pintar el troc de paret del menjador i calaixos.
•

Extraescolars:

OBJECTIUS i PRESSUPOST
Vetllar per la bona organització i gestió de les activitats que es fan fora d’horari lectiu: (15
activitats i proveïdors, més de 280 nens apuntats, més de 325 mensualitats que representen
uns 10.000€ mensuals a gestionar)
Buscar i propostes de noves activitats per monogràfics (el 2n i 3r trimestre) i per l’any vinent
en funció de les necessitats de les famílies
Tramitació de l’homologació de l’AFA com entitat esportiva (el 4t any) per assegurar la
possibilitat de les famílies obtenir subvenció fins 90% del preu per activitats extraescolars
(2017-2018 – 7557€ i en 2017-2018 – 6215€) i fer seguiment i presentar justificació de les
subvencions rebudes
Buscar solucions, simplificar i millorar el sistema de gestió de les activitats extraescolars (ex.
centralitzar la gestió administrativa en una persona).
Una família pregunta pel tema de les subvencions: Lia explica que la sol·licitud la fa la família
per la subvenció la dona l’Ajuntament a l‘AFA i desprès la Mónica ho dona a la família (signar,
fer l’ingrés, etc.). És molta gestió.
•

Comunicació:

Cartellera
Butlletí
Vídeos per promocionar el rol de les famílies
Endreçar les fotos de l’escola des de seu inici. Tema pendent des de fa anys. Proposta: disc
dur que passarà de mares/pares a mares/pares.
Pressupost demanat: 500€
Es torna a explicar qui fa el butlletí: informàtics relacionats amb el Consorci. La comi gestiona
les noticies de l’afa. Proveïdor contractat per l’escola.
•

Festes:

Objectius:
➢ Compromís de fer 3 festes : Hivern, Carnestoltes i Estiu.
➢ Fomentar la participació de les famílies.
➢ Incorporar la cultura popular a les festes, promovent el contacte de la riquesa cultural
present a l'escola.
➢ Promoure l'accés a dos espectacles de qualitat de llarga durada.
➢ Establir relacions amb les associacions tradicionals del barri.

13 persones apuntades a la comi però en realitat son 3 tirant el carro  incorporar la figura del
voluntariat esporàdic amb tasques especifiques.
Laboratori per donar li la volta al imaginari de les festes (per decorar l’Escola per exemple) i
fomentar la participació de les famílies. 2 tallers amb propostes obertes. 2 divendres a les
16h15 (Big Draw).
Pressupost demanat: 2000€. Major despesa per a festa d’estiu amb la contractació del grup per
a nens. (grup de l’any passat era més bé per a adults que no pas per als infants nens però per
tema de pressupost no es podia assumir el cost).
•

Diversitat:

Objectius:
1.

Abordar el respecte a la diversitat cultural vinculant la temàtica amb el “Dret a ser qui
sóc”.
Generar espais de reflexió sobre la diversitat de gènere, sexual i familiar vinculant la
temàtica amb el “Dret a ser qui sóc”.
Promoure una cultura del respecte a les diferències i la diversitat en el marc de la
convivència en una escola inclusiva i igualitària.

2.
3.

Pressupost demanat: 2000€.
•

Convivència:

Dijous tindran la 2ª reunió de la comi. Raquel és nova i encara no tenen clar que faran.
Històricament: jornades portes obertes i pedagògiques. La idea és treure-les de la comi i fer-les
via delegats per poder organitzar més aviat altres coses com a mercats d’intercanvi, xerrades
d’interès, etc.
Pressupost demanat: 300€ (igual que l’any passat).
•

Medi ambient:

Activitats previstes:
➢ Rellotge solar
➢ Termòmetres a diferents ambients (sobre tots els científics).
➢ Hotel d’insectes: aprofitar per explica la funció de les insectes, etc.
➢ Tanca per les plantes aromàtiques per protegir-les.
➢ Embolcalls entrepans
Pressupost demanat: 1086€ però 430€ seran retornats amb la venta dels embolcalls.
•

Biblioteca:

Contracte d’un bibliotecari per introduir els llibres de l’Escola. Tot el pressupost es per
contractar aquell persona i ja no comprem cap llibre: 2160€.

Pressupost de màxim: 4h a la setmana durant tot el curs. Pendent a la propera assemblea
debatre el model de participació de l’AFA dintre de l’Escola.
Renovació de llibre, ara ja no adquisició. No sabem si s’ha reduït el nombre de llibres que
compren. Pressupost sempre ha sigut al voltant dels 2.000€.
•

Pares i Mares músics: no demanen pressupost.

•

Volem institut: relleu de la Marta a la Joke. Es demana info de com està el tema.
Convidem als interessats a venir a les reunions. De moment no demanen pressupost.

•

Imprevistos

Votació:
31 A favor
1 En contra
0 Abstenció
4. Nou decret menjadors escolars
No és un tema només del migdia.
El projecte de decret té com objectiu regular la gestió i el funcionament dels
menjadors escolars
en
els
centres
educatius
públics
de
titularitat
del
Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació
infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria.
Consisteix en un canvi en la llei contractació publica i ja no seria possible la gestió dels
menjadors per les AMPAs. Grans empreses del sector podrien presentar-se.
Es presentarà una ILP - > SOS menjador
La seva execució tragaria entre 2 i 4 anys

S’acaba la assemblea a les 20h25.

Signat,
Soazig Noirault

Signat,
Anna Oriol Sánchez

La Secretària,

La Presidenta,

