
Junta 12 de setembre de 2022 
  

 

 ACTA de REUNIÓ 

 

Lloc: Escola 

Dia i Hora:  Dilluns 12/09/2022   Inici: 20:00 horas        Final: 22:00 horas 

 

 Assistents: 

Lara (Presidenta),Toñi (Tresorera), Esther (Secretaria), Mariona (Vocal de 
Bellugat),Javier (Vocal de Fem Barri), Juan Carlos (Vocal de Solidaritat), Marta 
(Vocal d’Espai Migdia), Marta (Vocal de Feminisme, Coeducació i Inclusiva), Luz 
(comissió Biblioteca) 6è, Meritxell P4, Beatriz 5è i P5, Olga 5è i 2n,Sol 5è, Eli 3r 
i P5, Iris 4t, 2n i P5,  Mireia 1r i P3, Cristina 1r i P3, Núria P5, Ainoa 6è i 4t, Oriol 
1r, Cris 1r, Valentina 6è i 1r, Mireia P5 i Cecilia P5. 

 
 
 
 

  Ordre del dia: 

 
1. Situació, canvis Espai Migdia i Extraescolars.     
2. Preparació Assemblea Extraordinària.      
3. Situació Econòmica.       
4. Situació de les Comissions.        
5. Temes sobrevinguts.       
6. Precs i Preguntes. 
 
 

1. Situació Espai Migdia i Extraescolars 
 
Es comunica que la nova empresa La Xupxup es farà càrrec de la cuina, 
acollides, monitoratge de l’Espai Migdia i de les Extraescolars. 
 
Curs passat Espai Migdia decideix fer canvi d’ empresa de cuina després d’un 
estudi de varies empreses es contracta a Vatua l’Olla (La Xupxup, nom actual 
per adaptar-se al projecte de L’Arenal).  
 
Arrel d’aquí es detecta que l’empresa anterior manté una deute amb Cuina Justa, 
errors en els cobraments dels rebuts de cuina i monitoratge i a més a més a 
aquest deute es va afegint altres incidències per part d’aquesta empresa 
(impagaments a Seguretat Social, Hisenda,... situació coneguda i explicada en 
assemblea). 
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La junta s’assabenta que el monitoratge de Casal té endarreriments en el 
cobrament de la nòmina i pagaments a Seguretat Social, situació resolta 
actualment, quedant a espera del pagament del IRPF i deutes a algunes 
empreses proveïdores d’Extraescolars. 
 
La Junta es reuneix en el mes de juliol demanant consell a una advocada i es 
tanca la relació amb l’empresa actual i se li ofereix a La Xupxup portar tota la 
gestió (acollides, monitoratge del migdia i extraescolars) sent la millor opció i 
evitant anar a dependre del Consorci d’Educació per no perdre la gestió 
d’aquests espais per part de les famílies. Aquesta decisió presa unilateralment  
ve donada que en els mesos no lectius no es pot convocar assemblea de socis. 
 
En cas que hi hagués una reclamació del deute que afecti a l’Afa, La Xupxup ho 
podria assumir ampliant la quantitat a amortitzar. 
 
A finals d’agost es signa contracte amb la nova empresa amb una amortització 
de 20.000€ a 2 anys (compra equipament de la cuina, deute menjar del casal 
assumit per l’AFA, indemnitzacions a monitors ja que es tenia una plantilla 
sobredimensionada). 
 
En quant a Extraescolars la nova empresa contactarà amb tots els proveïdors 
per poder donar una continuïtat a les extraescolars actuals mantenint horaris i 
preus que paguen les famílies. 
 
A la nova empresa se li farà un control de les seves obligacions de pagaments 
per part de l’Afa. 
 
Les tasques de secretariat de l’Afa seran assumides directament per l’Afa. 
 
2. Preparació Assemblea Extraordinària 
 
Properament es convocarà una assemblea extraordinària per explicar tots els 
fets succeïts aquest estiu i la situació actual en vers l’empresa sortint i la nova 
empresa. 
 
 I per anunciar eleccions a l’Afa en el mes de desembre. 
 
3. Situació Econòmica de l’ Afa 
 
Actualment es té pocs diners al compte corrent (aprox. 500€). 
 
S ‘està estudiant nova manera referent al cobrament de la quota de soci de l’ Afa 
per estalviar les comissions: fer-ho a traves de Bizum, transferències dels socis. 
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S’introdueix una novetat en la quota de l’Afa en les properes reunions 
pedagògiques que es faran on l’ Afa dóna el servei d’acollida s’haurà d’abonar 
2€ per fer-ne ús i que després es descomptaran de la quota de soci de l’Afa. 
 
 
 
4. Situació de les Comissions 
  
Comissió Bellugat, s’ha quedat sense membres de 6 persones que eren han 
passat a ser 3 i no poden assumir el volum de feina que implica aquesta comissió 
i per aquesta causa es dissolt la comissió. 
 
Feminisme, Coeducació i Inclusió, la Marta deixa la vocalia i per tan es demana 
una persona per portar la vocalia. 
 
Solidaritat, Juan Carlos deixa la vocalia i cal un/a vocal. 
 
Vocal de Comunicació, necessita més col·laboradors/es. 
 
I s’han perdut les comissions de : Infraestructures, Escola en Lluita i Aprenem 
Junts. 
 
Davant d’aquesta situació es demana més participació de les famílies en l’Afa, 
sobretot de les noves famílies que son les que tenen més recorregut dintre de 
l’escola. 
 
En les reunions pedagògiques que es duran a terme aquest mes l’escola donarà 
cabuda a l’Afa per poder explicar la seva importància dintre de l’escola. 
 
No havent cap més tema ni pregunta es tanca la junta a les 22:00 hores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

 

 


