ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
16 d’octubre del 2019
ORDRE DEL DIA:
Primer.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Segon.- Presentació i aprovació dels Comptes Anuals del curs 2018-2019.
Tercer.- Examen i aprovació del Pressupost per al curs 2019-2020.
Quart.- Comissions: Altes i baixes de membres. Tancament de comissions inactives.
Cinquè.- Seguiment de temes d'assemblees anteriors.
Sisè.- Informació sobre Renovació de Càrrecs.
Setè.- Quina loteria s’oferirà als socis als voltants de Nadal? Loteria Nacional o la Grossa de Cap d’any.
(Curs 2020-2021)
Vuitè.- Torn obert de paraula.

Persones assistents
Conrado R, Laura T, Claudia C, Eva A, Martín C, Susana F, Núria G, Xavier S (Representa a Enric C i Anna
R), Monica B, Isaura G, Gemma A, Josué J, Gorka S, Sandra C, Roger B, Elisabeth G, Mercè P, Andrés G,
Alejandro F, Begoña G, Carolina L, Raul S, Ignacio D

Assistència per cursos (hi ha persones amb infants a més d’un curs)
P3 = 5
P4 = 3
P5 = 5
1er = 5
2on = 2
3er = 3
4art = 7
5è = 1
6è = 2

Informacions i Acords
L’assemblea comença a les 18:05 hores amb la presencia de 18 persones, a les que s’hi van afegint la
resta d’assistents.

Primer.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
L’acta anterior queda aprovada per 9 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions.
Segon.- Presentació i aprovació dels Comptes Anuals del curs 2018-2019.
Es presenten els comptes anuals de la Quota Escolar a títol informatiu.
Es presenten els comptes anuals de l’AFA del curs anterior.
• Es debat sobre la despesa atribuïda a HackTheSchool, corresponent a la compra de material.
S’havia de demanar el cobrament d’una primera part de la subvenció atorgada per la diputació
durant el curs 2017-2018, que no es va gestionar en temps. Aquest any s’espera cobrar la 2a
part de la subvenció.
• S’explica per part del Tresorer els canvis de comptes bancaris que es van fer durant les vacances
d’estiu per no haver de pagar comissions per transferències i la compra del TPV, que permetrà
cobrar la Quota Escolar amb la targeta solidària a les famílies que en disposin així com als
esdeveniments organitzats per l’AFA.
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Es debat sobre l’augment de les comissions bancàries, que el banc ha començat a aplicar sense
avís previ, per a domiciliacions i la relació entre aquest cost i el punt dels comptes anuals
referent a Gestió. Es comenta si l’escola assumirà l’augment de les comissions per a les
domiciliacions de la Quota Escolar que gestiona l’AFA. S’està reclamant des de la Junta que ens
tornin a aplicar les mateixes comissions que abans.
Es comenta que durant el curs 2018-2019 es van adquirir taules plegables per les festes i
esdeveniments que organitzi l’AFA. Es sol·licita que despeses com aquesta vagin a despeses
generals i no a festes, ja que es poden aprofitar per altres esdeveniments.

Els comptes anuals del curs 2018-2019 queden aprovats per 19 vots a favor, cap vot en contra i 1
abstenció.

Tercer.- Examen i aprovació del Pressupost per al curs 2019-2020.
Es presenten els pressupostos per al curs 2019-2020.
• Presentació del romanent i situació dels comptes corrents que gestiona l’AFA.
• S’informa de la renovació del software de gestió que fa servir l’AFA, ja que l’anterior estava
obsoleta i era anterior a l’actual Pla General Comptable aprovat el 2007. S’intentarà realitzar un
balanç de situació amb actius i passius durant el curs escolar.
• Es debat sobre el romanent de Quota Escolar, al voltant dels 50.000€, perquè es pugui invertir
en millores a l’escola. Hi ha dues postures diferents:
o Que l’escola inverteixi en millores dels comptes que gestiona l’escola, en lloc de fer servir
els diners corresponents a Quota Escolar que haurien d’anar destinats a materials
fungibles i sortides.
o Que es gasti part del romanent de Quota Escolar en inversions de millora de les
instal·lacions de l’escola.
• Es proposa que a la propera assemblea es voti sobre com invertir part del romanent dels
comptes de l’AFA conservant-ne el mínim legal necessari.
• Es comenta sobre la despesa de consergeria que si els infants d’altres escoles que fan
extraescolars a La Farigola també en paguen una part. S’explica que els infants de La Farigola
que fan extraescolars a La Rambleta no paguen quota de consergeria a aquestes escoles perquè
ja la paguen a La Farigola a través de la quota de soci de l’AFA. Això és possible perquè es va
arribar a un pacte amb les AFA de les altres escoles: els infants de La Farigola es beneficien de
les activitats de CET10 realitzades a Rambleta i viceversa, sense haver de pagar per duplicat les
despeses de consergeria, a més de disposar de monitor/a llançadora. Els infants d'altres escoles
que realitzen activitats de CET10 se'ls exigeix que siguin socis a les AFAs de les seves escoles,
però no disposen del servei de llançadora. L’escola de música i altres entitats paguen una quota
de consergeria per contracte Que la junta va negociar amb la direcció de l’escola per tal de que
s’implementés en els contractes d’aquests tercers amb l’escola.
• Es comenta de plantejar preus diferenciats per a famílies sòcies de l’AFA i les que no ho són en
serveis gestionats per l’AFA, per exemple a acollida.
El Pressupost per al curs 2019-2020 queda aprovat per 11 vots a favor, 8 vots en contra i 1 abstenció.
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Quart.- Comissions: Altes i baixes de membres. Tancament de comissions inactives.
S’informa de les altes i baixes de membres de comissions.
S’explica que la comissió de llibres, que es dedicava a la compra de llibres de text, ha deixat de ser
necessària.
S’aprova el tancament de la comissió de Llibres per unanimitat.

Cinquè.- Seguiment de temes d'assemblees anteriors.
• Tampó de tinta per alertar de casos de polls: Es va traslladar la proposta a la direcció del centre,
que va acollir positivament la mesura.
• El dia 13 de setembre es va fer una reunió informativa sobre les activitats extra escolars
gestionades per l’AFA i explicació sobre la forma d’inscripció a través d’AFAGEST.
• Reunió de noves famílies: Tal i com es va demanar a la última assemblea del curs anterior, es va
promoure una reunió per a noves famílies a l’escola. No hi va assistir ningú.
• Es va traslladar a CET10 el tema de les activitats en dies de pluja.
• Es va traslladar a la direcció de l’Escola el tema dels missatges “encriptats” que apareixien a les
comunicacions de la Info setmanal del 3er trimestre del curs anterior.

Sisè.- Informació sobre Renovació de Càrrecs.
La Presidenta de l’AFA comunica que deixarà el càrrec tant ella com el Tresorer, així com les vocals
Felisa B. i Mariela M.
Es convocaran eleccions de renovació total a Junta de l’AFA.
Es dona com a marge per a les presentacions de les candidatures fins el 15/12/2019.
En cas que no hi hagi cap candidatura es produirà la dimissió tant de la Presidenta com del Tresorer.

Setè.- Quina loteria s’oferirà als socis als voltants de Nadal? Loteria Nacional o la Grossa de Cap d’any.
(Curs 2020-2021)
Presentació per part del Tresorer dels motius que han portat a fer la loteria conjuntament amb l’Escola
aquest curs, amb la finalitat de recaptar fons extraordinaris per finançar els actes del 40è aniversari, a
més a més dels usos habituals als què es destina el donatiu (ajuda a 6è, monitoratge especial per a
l’alumnat, etc.). La fórmula que es va considerar més apropiada i de consens consisteix en
participacions que incorporen un número de la loteria nacional de Nadal que sigui representatiu del
40è aniversari i el mateix valor en números de la Grossa de Cap d’any.
Es presenta un quadre d’evolució de les vendes i recaptació del donatiu d’anys anteriors.
Es presenten les participacions d’enguany, amb el número 40179 (40 per l’aniversari i 79 per l’any de
fundació tant de l’escola com de l’AFA) tant per loteria Nacional com per La Grossa.
• Es genera debat sobre perquè la Junta ha decidit el format de la loteria d’aquest any.
• Es comenta que a la 2a assemblea del curs anterior es va intentar parlar del tema loteria però
que no se’n va permetre el debat.
• A petició expressa de la Mercè P. es fa constar en acta que va comentar que el grup de persones
que va gestionar la compra de la loteria de La Grossa el curs anterior van enviar diversos correus
durant el curs anterior, per gestionar la compra de la loteria de cap d’any d’enguany.
Des de la Junta s’explica que es vol aconseguir major numero de butlletes que l’any passat i un
numero de loteria relacionat amb el 40 aniversari, creient que l’opció Grossa + Nacional complia
els requisits i era més integradora en incloure els 2 sortejos.
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Es fa la reflexió des de la Junta que es pretenia dur a votació el tema de la Loteria a la següent
assemblea, amb els resultats de venda dels últims anys, per tal d’oferir la possibilitat a les
famílies de decidir quina loteria es distribuiria de cara al curs 2020-2021. Es comenta per part
dels assistents que la votació es traslladi a l’assemblea següent o que es faci una altra votació
per revalidar el resultat de la votació.

Queda aprovada la compra de loteria conjunta (Grossa + Nacional) per al sorteig de Nadal i Cap d’Any
del curs 2020-2021, sent el resultat de les votacions: Només loteria Nacional cap vot, Només loteria de
La Grossa 5 vots, Grossa i Nacional 9 vots i 5 abstencions.

Vuitè.- Torn obert de paraula.
• Es comenta que el paviment a l’aula de 4art A es troba en mal estat i que ha provocat alguna
ensopegada. – Es traslladarà a l’escola.
• Es comenta la idea de la construcció del Faridrac de cara a carnestoltes.

Sense més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió amb els acords anteriorment
relacionats.
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