
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 8 de maig de 2019 de 19 a 22h
Assistents Anna (presidenta)

Joke (representant AFA comunitat de grans)
Lia (extraescolars)
Cristina, Cinthya i Nuri (equip tresoreria)
Gabriela (festes)
Raquel (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Marta (Volem institut)
Cata (representant AFA comunitat de petits)
+ Persones interessades en muntar candidatura: Montsé, Mar, Iván,
Paul, Sara

Ordre del dia 1. renovació junta
2. Festa final de curs
3. tresoreria
4. comissions i grups de treball
5. Altres

1. Renovació junta  

Vocals que continuen:

• Convivència: Raquel

• Diversitat i Inclusió: Aldana i Soa

• Volem l’Institut i Relacions Externes: Marta

• Música: Luciana

• Migdia: Patricia (continua si no surt cap voluntari)

• Comunicació: Ángeles (continua si no surt cap voluntari)

• Equip econòmic: Cinthya i Cristina (continuen si hi ha equip, no volen quedar-se soles)

• Representant de l’AFA al Consell Escolar: Gabriela

• Dintre de la comissió d’extraescolars i festes, hauria de sortir algú que ja participa de la 
Comissió. 

• Biblioteca? Medi ambient? Pendent.

NO continuen: les 3 secres, presidenta, les 3 vice presidències (pensem que no té gaire sentit 
representants a les 3 comunitats, més aviat reforç a presidència), vocal festes i extraescolars, 
Nuri a l’equip econòmic, Jordi com a tresorer.

Decidim ajornar d’1 setmana el termini per a la presentació de candidatura: fins dimarts 14/05 
i per tant ajornem d’1 setmana l’assemblea de socis i sòcies de l’AFA al 30/05 a les 18h30.

Canviem també la data de la darrera junta: dimecres 05/06 a les 19h.

Soa farà notícia al butlletí per explicar els canvis i animar a més gent a participar de la nova 
candidatura + correu als socis i sòcies.



2. Festa final de curs  

S'ha fet la sol·licitud de l'ús de la via pública al carrer Cartagena (de 15h a 00h). Magali ho 
lidera i s'ha reunit amb l'Alba i l'Agnès + 2 mares i Gabriela com a vocal de festes. L’Anna ha 
signat la sol·licitud com a representant de l’AFA + Gaby, Magali i Alba (Escola) figuren al full com
a contactes el dia de la festa. Pendent resposta.

Els espais s’han repartit de la següent manera:

• Fora: sopar de germanors i concert de Xiula (1200€)

• Dintre: castell inflable i festa de l’escuma a partir de les 17h fins les 20h (contractat per 
l'Escola. Va costar uns 500€. Vindran amb 2 monitors per a la seguretat de les 
activitats).

Infraestructures:

• ja han demanat les valles

• tarima: facilitat pel districte

• taules: 40 del districte i 10 de l'espai 210

• cadires: només 37 de l'espai 210. L’Escola ha preguntat si podien llogar cadires perquè 
faltaran  >> no tenim pressupost. Demanarem a l’Escola que se n’encarregui (la festa de
final de curs coincideix amb la del 10è aniversari per tant hem de compartir les 
despeses!). La comissió de festes també ha preguntat a un altre espai com el del 210 
per si en tenen.

• Pla d'evacuació: s'ha fet un esborrany per la sol·licitud 

3. Tresoreria  

a) revisió comptes   (tancament maig i control despeses comissions fins ara)

Dels comptes d'extraescolars queden només 234€ per pagar la Mònica. En principi a final de 
curs es fa una transferència del compte d'extraescolar al compte de l’AFA. Total del sou de la 
Mònica per la gestió econòmica de les extraescolars= 7607€ (una part surt del compte general 
de l'AFA i la resta d'extraescolars → és el que s’ha votat en assemblea de canviar pel curs 
vinent, que només surti del compte d’extraescolars).

Imprevistos: -100€. Hem de redistribuir  diners que no gastaran les comissions (possiblement 
quedarà alguna cosa de Mediambient i uns 200 o 300€ de diversitat).

Control de caixa: es fa des d’un parell de mesos en un Excel

Compte de menjador: tancar-lo i passar-lo al compte ordinària (diners que quedaren desprès 
de pagar hisenda. Ja es va aprovar en assemblea que pagàvem hisenda amb els diners restants 
de quan feien la gestió econòmica del menjador). VOTAR EN ASSEMBLEA.

b) obligacions impost



El 12/04 l’equip econòmic va tenir reunió amb un assessor pel tema dels impostos, Roger 
Santiago de GESTIÓ DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS SL.

OBLIGACIONS COMPTABLES:
- Ens ha explicat que, efectivament, com a Associació tenim l’obligació de presentar l’Impost de
Societats (IS).
- L'IRPF bé tal com ho estem fent fins ara. 
- IVA no cal. 
- Hem de tenir un suport comptable.
- Un cop presentat un impost, ja no pots faltar a l’obligació en endavant.

TERMINIS: L’IS va segons l’any de cada associació (és l’únic), per tant es pot presentar per 
cursos (no per any natural). La data límit per presentar-lo cada any és el 25 de març, per tant, 
s’han de tenir els comptes del curs anterior aprovat com a màxim el 28 de febrer. És a dir, que 
el del curs 17-18 ja no el podem presentar a termini. Hem de presentar el 18-19.

EN CAS DE PRESENTAR VOLUNTÀRIAMENT ELS ANYS ANTERIORS SUPOSARIA:
- Sanció fora de termini (225 -300€) de multa per cada any.
- Pel 036 no hi ha sanció
- Recàrrec del 20% de la quota (només si surt a pagar)
- Interessos
- La quota a pagar
En cas que Hisenda demanés l'IS (o sigui que vingués a buscar-nos) seria exactament el mateix 
que abans, més 50%-150% de recàrrec NOMÉS sobre els beneficis que en el nostre cas són 
pocs (això depèn de la mala fe que vegin, en el nostre cas segurament seria un 50%).
- Tot això, més les despeses de la gestoria en els dos casos, però està clar que aquesta és la 
despesa més gran.

IMPORTANT: Poden demanar-nos fins al curs 2014-2015 (no 2016 com pensàvem fins ara) 
perquè són quatre cursos endarrere els que són sancionables.

EN CAS DE PRESENTAR A PARTIR DEL CURS 2018-2019
- Ens ha explicat que Hisenda veu amb bons ulls que les Associacions presentin l’Impost i que 
ell no ha vist cap cas en què els hi demanin comptes d’anys anteriors. En general, estan 
intentant que les associacions es posin al dia. En paraules textuals ell diu que és molt 
improbable que ens ho demanin, però no impossible és clar. 
- Si només volem presentar l’IS d’aquest curs, això són 150€ més IVA, construint un Balanç a 
partir de les dades que tenim actualment. En cas que Hisenda demanés els llibres comptables, 
es podrien fer (però diu que: “no conec cap cas”). 
- Hauríem de considerar si tenir una gestoria d’aquí en endavant o no. Ell recomana tenir-la 
perquè amb els canvis de junta és molt difícil portar les coses al dia, ja que els interlocutors van
canviant. A més, que s’ha de tenir tot en format comptable.
- Li hem preguntat què passa si no fem res. Diu que hi ha escoles que ho fan, en plan “que 
vinguin a buscar-me”. Ell no ho recomana, però es pot fer. També hem entès que quan les 
associacions decideixen posar-se al dia, normalment ho fan des del curs en el qual estan. 



- Ens farà un pressupost dels diferents escenaris. La seva gestoria fa una tarifa plana que inclou 
tot: comptabilitat, impostos, formularis, etc. Però també ens presenta la possibilitat de 
preguntar a la FAPAC si té convenis amb gestories.
- El tema del Certificat Digital: es pot treballar amb el que tenim ara (a l’ordinador que està) i 
quan es faci la nova junta, inscriure-la i obtenir el nou certificat amb el mateix tràmit.

Per resumir: 

• Hem de presentar l'impost sí o sí, si hi ha activitat econòmica. 

• Si fem la declaració un cop després l'haurem de fer sempre.

• Com que no tenim benefici, no haurem de pagar però hem de fer les comptes amb un 
programa comptable → gestor: pack complert: 90€/mes – 1300€ /any o altra opció: un 
cop l'any fer les comptes amb un excel: 150€

• IRPF s'està fent bé i IVA som exemptes

• Impost de societat: exercici comptable del 01/09 al 31/08. S'ha de presentar abans del 
25/03.

• Problema amb menjadors teníem 2000€ de beneficis curs passat.

• Ens poden reclamar de 4 anys enrere. (50 o 150% de sancions, segurament es 
reclamaren 50€ perquè bona fe). Des del curs 14-15. 

Per presentar els nostres números abans del 25/03/2020, decidim pagar 150€. La propera 
junta haurà de decidir que si fa tarifa plana o només 150€. VOTAR EN ASSEMBLEA per blindar
la nostra decisió de guardar diners al compte de l’AFA per si Hisenda ens reclama els anys 
enrere que no hem fet la declaració.

Trucar a la FAPAC per saber si tenen contactes de gestoria i descomptes.

4. Comissions i grups de treball  

a) Espai del migdia: 

• devolució primera reunió «xerrem sobre l’espai del migdia»: van assistir 15 famílies. 
Reunió constructiva. Principal preocupació: menjador a grans. No hi mengen a gust i 
falta de respecte. Propostes: fer menys cua per servir els plats. Ansiosos de sortir 
ràpidament a jugar. Miraran de fer primer pati com a mitjans i després dinar. Mitjans: 
alguns es queden amb ganes (posaren 2 bols pel primer plat). 

• Procès participatiu de l’espai de menjador de la Generalitat: la comissió està 
interessada a participar-hi.

b) Extraescolars:

Dintre de 2 setmanes començaren les inscripcions per les extraescolars del curs vinent amb la 
proposta d’una matrícula de 10€ que no es retornaren (queda per pensar si 10€ per nen o per 



activitat). Amb això quedarà cobert la part del sou de la Mònica (les hores que dedica a la 
gestió econòmica de les extraescolars). 

Sou de la Mònica: 1€ de les famílies i 1€ dels proveïdors (al 90% els sembla bé menys piscina i 
patins o basquet?) i matrícula de 10€.

REVISAR ACTA ASSEMBLEA PASSADA PER SI S'HA DE VOTAR O NO...

c) Convivència:

Xerrada de límits: al final s’ha decidit fer una sessió d'activació de 40 min (amb preguntes a 
resoldre a casa per exemple) a l’inici de les reunions de tancament de curs de cada comunitat 
(part general al gimnàs).

5. Altres

Horari Mònica juliol: igual que l'any passat acabarà a mitjans de juliol si la feina està acabada.

Consell escolar: la reunió del mes d’abril s’ha suspès. Encara no hi ha data pel maig. Avui s’ha 
fet una reunió amb tots els consellers! Es parlarà del traspàs a nova direcció. 

S’acaba la junta a les 22h30.
Pròxima reunió: 13/06 a les 19h.


