
 

 
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL DESEMBRE 2020 
 

 
 

Dia: 10 de desembre de 2020 

Hora: 20:00h - 23:00h 

Lloc: Virtualment 

 

Assistents: 

Aïda Aguera, Laia Alcober, Marta Alcober, Rosa Arranz, Kilian Barbeta (Escola), Dani Barco, Fidel 

Bellmunt, Mireia Bernadàs, Trini Bravo, Roser Cortada, Lídia Cuesta, Seyla De Francisco, Cristóbal 

Delgado, Marta Espinal, Ivan Febrer, Isabel Fontanet, Alícia Gamiz, Xantal Genovart, Enris Gibert, Daniel 

Gómez (Secretaria AFA), José Luís Gómez, Erundina González, Sílvia Núria Guil, Britta Guldmann, Júlia 

Jarque (Coordinadora AFA), Arnau López, Sílvia López, Montse Mallén, Assumpta Marcè (Escola), Anna 

Martín, Olga Nadal, Pilar Nus, Xènia Orfila, Míriam Peral, Anna Pradas, Laura Rieiro, Raquel Róbalo, Jaime 

Saavedra, Ernest Sancho, Lídia Santafé, Montse Sanz, Vanessa Torras, Albert Torrent, Elvira Vargas, 

David Vázquez, Òscar Vidiella i Judit Zapater. 

 

Ordre del dia 

 

1-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (10/12/2019). 

 

2-Balanç del curs i renovació de representants i càrrecs de la Junta Petita de l’AFA. 

 

3-Presentació i aprovació de balanços econòmics del curs 2019-2020. Valoració del curs de totes les 

comissions. 

 

4-Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2020-2021. Projectes de totes les 

comissions. 

 

5-Torn obert de paraules. 

 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 

 

S’aprova sense esmenes. 

 

2. Balanç del curs i renovació de representants i càrrecs de la Junta Petita AFA. 

 

S’explica el curs 2019-2020 les accions que s’han dut a terme des de JP: gestió de Juntes Ampliades, 

ordre del dia i actes; representació de l’AFA al Consell Escolar; seguiment i coordinació amb treballadores 

de l’AFA; seguiment i coordinació amb les Comissions; seguiment d’impagats; relació de l’AFA amb la 

AFFAC i altres AFAs; assistència a reunions del Districte; gestió de la pandèmia COVID-19 (tràmits 

administratius treballadores AFA, gestió de la relació amb les famílies...). S’explica els treballadors que hi 

ha contractats per l’AFA (22 monitores, 1 coordinadora i 1 secretari) i es presenten el secretari i la 

coordinadora de mitja pensió (Dani i Júlia). 

 

S’explica a les famílies com és el procés de funcionament i relleu de càrrecs cada curs i cicles de 

renovació.  

 

Es presenten els càrrecs de la Junta Petita 2019-2020, nous membres i càrrecs nous: 

 

Càrrecs: 



 

● Deixen els seus càrrecs Seyla De Francisco i David Vázquez. 

● Es proposa l’incorporació de José Luís Gómez i Britta Guldmann a la Junta Petita (JP). 

 

D’aquesta manera la Junta Petita per al curs 20-21 quedaria configurada de la següent manera: 

Presidenta         Marta Alcober 

Vicepresidenta        Ivan Febrer 

Tresorera             Trinidad Bravo 

Secretària          Aida Agüera 

Vocal               José Luís Gómez 

Vocal               Anna Pradas 

Vocal               Britta Guldmann 

 

S’aprova la renovació de càrrecs.    

 

Al Torn obert de paraules de l’assemblea del curs passat es va fer una reflexió sobre el funcionament de 

l’AFA com a associació de famílies i es va proposar revisar els estatuts i els criteris sobre els romanents en 

els balanços de les comissions de l’AFA per tal d’unificar criteris. S’exposa el Model Econòmic de l’AFA 

Barrufet i la Infografia (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

3. Presentació de balanços 2019-2020. 

 

4. Presentació de pressupostos 2020-2021. 

 

Economia 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Es presenta els balanços 2019-2020: 

● Es tanca amb un romanent positiu total de 59.503,78 € 

● Es proposa un retorn de 100 € per alumne per a tenir un marge de maniobra a l’AFA en previsió 

d’un curs tan excepcional com el que es preveu.  

 

S’aprova el retorn de 100€ per alumne i s’acorda que cal explicar molt bé com es farà aquest retorn (no 

es cobraran les quotes, a partir de gener, fins que es sumin 100€ i es procedirà a reprendre el cobrament 

de les quotes quan correspongui). 

 

En relació al pressupost 2020-2021 es proposa: 

● Actualitzar la quota de funcionament rebaixant-la per aquest curs 2020-2021 a 40,50€ mensuals 

(excepte Agost i Juliol). 

● Mantenir la quota de soci AFA de 12€ anuals per família i retornar una part del curs passat (9€ per 

família). Es vota aquest punt i els resultats son: 

45 RESPOSTES 

62, 2% SI 

35,6% No 

0 ABSTENCIONS 

 

S’aprova, per al curs 2020-2021, la rebaixa de la quota de funcionament a 40,50€, el manteniment de la 

quota de soci a 12€ i el retorn dels 9€ del curs passat de les quotes de socis. 

 

Es crea debat sobre les insolvències actuals (que han augmentat molt), s’expliquen que n’hi han de 

irrecuperables (famílies que ja no estan a l’escola) però que es treballa per a solventar les que estan 

actives (és a dir, les de les famílies que encara estan a l’escola). 

 

S’informa dels romanents històrics que tenim com a AFA. 

 

Comissió Temps de migdia 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Hi ha hagut un descens en els usuaris del servei: 

● Curs 2019-2020: 375 usuàries. 

● Curs 2020-2021: previsió de 355 usuàries (aproximadament). 



 

 

Tancament del curs 2019-20 amb un balanç positiu de 1.136,08€, que la comissió proposa retornar i 

que suposa la quantitat de 3€ per infant. 

 

La Comissió proposa tres opcions per a fer el retorn:  

● A: Fer el retorn total. Suposa un augment de quota 2020-2021 de 3,03€, amb quota final mensual 

de de 121,03€. 

● B: No fer el retorn i utilitzar-ho com a despesa (reduir les despeses del curs vinent materials 

activitats...). Suposa un augment de quota 2020-2021 de 2,32€, amb una quota final mensual de 

120,32€. 

● C: No fer el retorn i reduir amortitzacions (forn, marmita…). Suposa un augment de quota 2020-

2021 de 2.86€, amb una quota final mensual de 102.86€. 

i es voten: 

45 RESPOSTES 

OPCIÓ A: 12,1% 

OPCIÓ B: 39,4% 

OPCIÓ C: 36,4% 

12,1% ABSTENCIONS 

 

S’aprova no fer el retorn i utilitzar el romanent com a despesa (reduir les despeses del curs 2020-2021 

materials activitats...). Suposa un augment de quota 2020-2021 de 2,32€, 120,32€. 

 

Pressupost 2020-2021: es presenten els preus pel servei per al nou curs. 

 

S’aproven els preus pel servei per al curs 2020-2021 que queden fixats a: 

● 120,32€/mes per a 5 dies fixes setmana. 

● 96,26€/mes per a 4 dies fixes setmana. 

● 72,19€/mes per a 3 dies fixes setmana. 

● 48,13€/mes per a 2 dies fixes setmana. 

● 24,06€/mes per a 1 dia fixe setmana. 

● Preu dia esporàdic 8€. 

 

Es pregunten per les insolvències en Temps de Migdia. S’informa que no n’hi han (si n’hi han son molt 

poques i s’estàn eixugant) o no n’hi hauria d’haver ja que al ser un servei no essencial que es dóna des 

de l’AFA, cal estar al dia dels pagaments si se’n vol fer un ús. En cas de famílies insolvents, s’informa que 

l’infant no es pot quedar a dinar fins que no s’eixugui el deute. 

 

Comissió acollida 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Presenten un tancament del curs 2019-2020 amb un balanç positiu de 756,81€.  

 

Proposen que la comissió es quedi 150€ a reserves i retornar 606,81€ a les famílies usuàries fixes (amb la 

proporcionalitat de si eren de matí o de tarda). 

 

S’aprova fer aquest retorn de 606,81€ del curs 2019-2020. 

 

Pressupost 2020-2021:  

Proposen pujar lleugerament els preus del servei amb la finalitat d’assegurar la viabilitat del servei, de 

manera no retroactiva a partir del gener. 

● Cangur Fix Matí/Tarda: 20€  

● Cangur Esporàdic Matí/Tarda: 3€  

 

S’aprova l’augment de preus per al curs 2020-2021. 

 

Algunes famílies proposen allargar l’horari de cangur de tarda. S’acorda que la comissió treballarà durant 

aquest curs, aquesta possibilitat, si encaixa amb el projecte Barrufet, la seva viabilitat a nivell d’usuàries i 

econòmica, pel que fa a l’allargament de l’horari de cangur fins les 17’30h. 

 



 

Comissió casal d’estiu 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Presenten un tancament del curs 2019-2020 amb un balanç negatiu de 3185,60€. 

 

Proposen eixugar aquest dèficit de manera excepcional amb el romanent no gastat del casal de l’any 

2019. 

 

S’aprova eixugar aquest dèficit de manera excepcional amb el romanent no gastat del casal de l’any 

2019. 

 

En quant al pressupost 2020-2021, proposen incrementar la quota per el casal 2021 en 124€ (9h-

16’30h), 114€ (9h-15h) i 67€ (9h-13h) respectivament. 

 

S’aprova aquest increment de quotes per al curs 2020-2021. 

 

Comissió Festa Fi de Curs 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Presenten un tancament del curs 2019-2020 amb un balanç negatiu de 190,32€ que compensaran 

aquest curs que es vendran les samarretes que no es van posar a la venda l’any passat com a 

conseqüència de la Covid-19. 

 

Per el curs 2020-2021 esperen poder tornar a recuperar el funcionament habitual de la festa i la 

comissió on les famílies dels cursos P5 i 1er en formen part. 

 

Comissió escola inclusiva 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant, no té pressupost ni balanç. 

 

Comissió comunicació i participació 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant no té pressupost ni balanç. 

 

Comissió Activitats en Horari No Lectiu 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Presenten un tancament del curs 2019-2020 amb un balanç positiu de 136,13€. 

 

S’aprova no retornar aquest balanç positiu. 

 

Pel que fa al Pressupost 2020-2021 des de la Comissió es plantegen continuar amb la línia de 

propostes engegades el curs anterior i per tant presenten un pressupost de 2.080,00 compensat pel que 

fa relació als ingressos-despeses previstos. 

 

S’aprova aquest pressupost compensat. 

 

Comissió WEB 

 

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). 

 

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant, no té pressupost ni balanç. 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

S’agraeix molt la presència i l’acollida de l’assemblea en aquest format virtual que ha estat a un ritme 



 

molt més lent. Moltes gràcies a tots, per formar part i participar, fes possible que tot el que avui hem 

explicat es pugui dur a terme… que no és poc, i per tot l’esforç que fem tots en dedicar temps extra en 

millorar la nostra petita-gran comunitat educativa. 

 

Podeu contactar amb nosaltres per Mail: juntapetita.afabarrufet@gmail.com 
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