
JUNTA 16/06/2022

ASSISTENTS: Lara (presidenta), Toñi (Tresorera), Ainhoa (mare de 3r, 5è), Javier (Vocal Comissió
Fem Barri), Mònica (mare de 2n), Mariona (Vocal Comissió Belluga’t), Esther (Vicepresidenta),
Marta V. (Vocal Comissió de Coeducació, Feminismes i Diversitats), Marta (Vocal Comissió
Biblioteca), Marta Ll. (Vocal Comissió Espai migdia), Meritxell (secretària), Yolanda (Vocal
Comissió comunicació)

PUNTS DEL DIA:

Comunicacions escola:
L’escola ha enviat un BYNAPP del que passarà al setembre: Tot es mou mitja hora. La Jornada
Acadèmica anirà de 9h a 13:00h. De 13.00h a 15.30h la franja de Espai Migdia. De 15:30 a 16:30
serà la jornada d’allargament.
La contractació de l’empresa que s’encarregarà d’aquesta franja horària,segoms indicacions del
Consorci d'Educació, l’ha decidit l’Equip directiu de l’escola i contractarà a Closques.
A mesura que rebin informacions del consorci aniràn informant.

Necessiten que les famílies contestin l’enquesta que han enviat perquè han de saber quants
monitors contractar. En un escenari en que vinguessin tots els alumnes: farien falta 28 monitors.

La REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES NOVES de P3 es farà el 05 de juliol a les 9am. Anirà la Lara. A
menys que no hi hagi voluntaris.

Situació econòmica de l’AFA:
Sempre hem arribat al final curs amb romanent. L’AFA comptava amb les quotes dels socis més
les festes i activitats que hem organitzat històricament. Comptant que les despeses de Belluga’t o
de les festes organitzades per solidaritat, per exemple, es cubrien amb el que rebien amb
aquestes activitats.

Amb tot el tema COVID no hi ha hagut ingressos. S’han gastat en els projectes: Xerrades de la
comissió de coeducació, Feminismes i diversitat, ombres, biblioteca, insonorització menjador,
aportacions escola. I les quotes previstes com a ingressos del curs, no han entrat (hi ha hagut
molts impagats aquest curs), més les comissions que ens han cobrat els Bancs.

El problema de les quotes retornades (d’import 45€), ha estat: que s’han cobrat molt tard, que al
rebut d’aquest any posava 2021 (que potser ha induït a les famílies a pensar que era incorrecte i
s’ha retornat) i que en altres casos no s’ha arribat ni a girar a algunes famílies.

A partir de setembre s’està pensant:
- Canviar de Banc (Caixa Guissona) per disminuir comissions AFA.
- Canviar data de cobrament de les quotes (octubre)
- Que les comissions passin durant el mes de setembre les seves previsions. Sense excepcions

- Fer l' assemblea ordinària a l'octubre.

Abans de fer qualsevol cosa pel curs vinent s’ha de preguntar a la tresorera si la previsió
aprovada a l’assemblea es pot tirar endavant o no.



La idea és que al setembre es passin els pressupostos de cada comissió, a l’octubre es cobri la
quota a les famílies i a finals d’octubre es faria assemblea per aprovar els números però amb
dades d’ingressos ja clares.

Per poder captar a les famílies noves a la xerrada de juliol, es proposa que cada comissió expliqui
què ha fet durant el curs. En una píldora. Per tenir una idea de tot el que es fa a l’AFA.

Respostes crida:
Cap de les comissions que van fer crida de persones voluntàries ha rebut missatges. La crida ha
estat infructuosa. És proposa tornar a Fer la al setembre.

Situació Espai Migdia:
Amb els càlculs fets a 31 de maig dels menús fets durant aquest any, més el que l’any passat no
van pagar Cuina Justa de retorns de menús més els extorns d’aquest any, l’AFA ja tindria cobert
l’import del deute pendent (les amortitzacions que es feien cada any de l’import de la compra del
forn i campana de la cuina de l’escola, i que se’n va fer càrrec Cuina Justa quan va entrar a fer
servei a l’escola). Un tema ja estaría solucionat.

La presidenta comunica a Cuina Justa la voluntat de no comptar amb el seu servei de cara al curs
vinent el 31 de maig de 2022. Després d’aquesta comunicació, el 13.06 es rep burofax per part
de Cuina Justa demanant a l’AFA, a l’escola i a l’equip directiu més Marta Jara com a
representant de Closques, que el deute pendent que té Closques es pagui en 7 dies. Volen que
se’ls hi pagui el deute pendent + 8% de danys i perjudicis pel retard en el pagament (durant el
període de 2021 - 2022) + 40€ de despeses al haver hagut de fer burofax.

Els pagaments que es van acordar en el compromís d’acord entre Cuina justa i Closques s’han fet
amb retard, per tant: tenen dret  a reclamar.

S’ha reclamat a Closques que faci el pagament pendent. Perquè la reclamació va a nom de
Closques però també a nom de l’AFA.

Si arribat el temps que ens han donat de marge per fer el pagament pendent, Closques no es pot
fer càrrec del deute, més el 8%, més les despeses legals, haurem d’assessorar-nos amb un
advocat especialitzat en associacions. En votació per part de la junta surt que sí que fariem
aquest moviment de consulta i que les despeses legals els interesos de demora els assumiría
Closques, amb un acord firmat per ambes parts.

S’ha de fer inventari de les coses que son de Cuina Justa i què de l’escola per quan marxin.
Havent d’estar presents tant de l’AFA com de Cuina Justa per tal de poder supervisar què
s’emporten i que se signi al mateix temps l’inventari corresponent.

J. demana que es pugui demanar números a Closques per saber el volum de negoci: quants
menús s’han servit aquest any? Quants serveis d’extraescolars?
Això s’ha tingut en compte per la nova empresa: per contracte s’ha estipulat que cada trimestre
es faci una revisió dels estats dels comptes

Per contracte també s’ha pactat que es paguin dos rebuts: un a xup xup (nom de l’empresa que
Vatua l’Olla ha creat per portar el servei de menjador a la nostra escola) corresponent al menjador
i l’altre a Closques pel servei de monitoratge.



Presentació extraescolars curs 22/23 al Consell Escolar:
Les exatrescolars han estat aprovades pel Consell.
Al final de juny sortirà la parrilla on fer les inscripcions i on sortiran horaris i preus.

Comunicacions comissions:

BELLUGA’T: Per la festa de final de curs s’han venut 810 entrades amb antel.lació:
436 adults
374 nens

Al mateix dia de la festa es vendran a la porta. Ara de moment hi ha pèrdues de -2.050€. Si es ven
tota la beguda i més entrades: hi hauria uns ingressos extres que farien que la comissió tinguès
aprox. 3.000€ de benefici

Al final no hi haurà aforament.

I sent les 21:30h de la nit, i sense preguntes, s’aixeca la junta.


