
 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

6 de Juny 2021 

Ordre del dia: 

1. Comiat Montse Bayot 

2. Quota escolar: estat de la qüestió 

3. Relació Direcció Escola – Junta AFA 

4. Dimissió Junta AFA 

5. Assemblea General Ordinària: 

a. Proposta 16 de Juny 

b. Relació de temes pendents 

6. Precs i preguntes 

Persones assistents: 

Angela Fermín, Isaura Giménez, María Midiri, Elizabeth Gregorutti, Begoña García, 
Núria Garcia, Ferran Vallvé, Ignacio Domínguez, Eva Colldeforn, Esther Lloret, Carol 
López, Carmina Domenech, Gemma Atienza, Domingo Morales, Laia Lladó, Alejandro 
Franco, Andrea Gordillo, Susana Fernández, Ferran Vallez, Veronica Otero, Montse 
Alba 

 

Assistència per cursos ( Hi ha assistents amb infants a més d’un curs) 

P3: 1  P4:2  P5:4 1er:1  2on:3  3er:5 

4rt:3  5è:3  6è:1  

Informacions i acords 

L’assemblea comença a les 18:05 

 

 Primer.- Comiat Montse Bayot 

Presidenta: A la darrera assemblea  ja s’havia arribat a l’acord que la Montse Bayot (en 

endavant MB)  treballaria fins l’abril amb compensació econòmica de 24.000 € amb 

acord amb el seu advocat i el nostre. La MB no va arribar als últims dies,  per estar de 

baixa. 

La MB té molt clar quina era la situació per la que marxava i va dir que havia estat 

sotmesa a molta pressió, que no volia fer cap acte de comiat. Que s’està adaptant a la 



 

situació i que ja quedaríem passat un temps. Té molt clar que la seva sortida no va ser 

una decisió unilateral de l’AFA i que es va fer el que es va poder i que en aquest sentit 

està tranquil·la. 

En el moment de fer càlcul de la liquidació, la gestoria ens va preguntar els dies de 

vacances, ella tenia 10 mesos de contracte, el balanç era que ens devia 2 dies de 

vacances, vam estar parlant amb la noia que duu la comptabilitat i ens va dir que a la 

Montse i al Jaume se’ls paguen les vacances que ja han gaudit, perquè no els 

descompten els dies de Nadal i Setmana Santa com que l’escola està tancada. Ho 

explica a mode informatiu, que se sàpiga que això s’havia pactat en el seu moment i de 

cara el curs vinent s’hauria de regularitzar, com a paga doble per exemple. 

 

Segon.- Quota escolar: estat de la qüestió 

Presidenta: va lligat amb el següent punt relació escola Junta. La presidenta fa resum 

de tot el dit a les anteriors assemblees, i recorda que l’assemblea del desembre vam 

decidir que l’Afa seguís gestionant la Quota escolar i l’escola estigués tranquil·la i 

buscar una proposta que complís per les dues parts, un camí del mig on tothom 

participés, una part per material i sortides que l’Afa abonaria a l’escola directament 

sense haver d’esperar al degoteig de cobrament i l’Afa faria seguiment de les famílies 

impagades i aportació en diferents projectes conjunts amb l‘escola. L’escola va passar 

per Consell Escolar el preu de QE i ens deia que ens donava suport (AFA) en el 

cobrament de projectes. 

El 30 d’abril teníem reunió de seguiment i ens deixen anar “com que al setembre ja 

cobrarem nosaltres la QE”, es va aturar la reunió i es va demanar aclarir aquest 

comentari en una altra reunió, amb tots els membres de la junta.    

D’aquesta reunió vam sortir amb la sensació que al juny ens deien que estaven obligats 

per consorci a cobrar la QE, després acordem un punt entremig i finalment un cop no 

hi és la MB trenquen acord. Des de la Junta ens quedem amb la sensació que ens han 

pres el pèl. I és quan decidim no continuar amb aquesta dinàmica perquè potser algú 

altre ho podrà gestionar millor que nosaltres 

Vicepresident: tenim sensació d’engany, estafa i timo, és aquesta sensació i sentiment. 

L’escola al febrer ens envia una proposta per començar a parlar, després de 

l’assemblea, fem una proposta de projectes i els deixem ben clar que tot queda a part 

de la MB, potser estem 30 minuts 45 min parlant de la nostra proposta, i l’escola ens 

diu a tot amén, ens fa entendre que tot pot tirar endavant i ens deixa treballar, no sé 

fins a quin punt l’escola ens deixa tirar fins que arreglem la qüestió de la  MB. Se’ns va 

quedar cara de tonto. 



 

Pare, la propuesta que  hizo AFA, ¿ gestionar cobro  de la cuota, le pasamos 175 € a 

escuela  y gestionamos impagados? Aquí lo sencillo es no pagar. No puede ser no tener 

reglas de juego claras, hablando con la escuela , no se ha conseguido nada. No termino 

de entender la problemática, ni como íbamos a gestionar los impagades. 

Creo que la situación es grave no por quien cobre la Cuota Escolar, si no porque no se 

está respetando a los representantes de los padres. 

Pare: Bueno debería haber documentos escritos de estas comunicaciones. 

Representant AFA al Consell escolar:  rebreu aviat informació perquè ens han 

convocat al Consell Escola. Hi ha un punt, de l’últim consell escolar que es va 

verbalitzar a les mestres,” ja no haureu de baixar un nen de l’autocar” la pregunta ara 

és  si això vol dir q ara això tornarà a passar. 

Presidenta: la majoria d’escoles cobren la QE i hi ha poques que funcionen d’altres 

maneres. A totes les escoles i la nostra a vegades li enteressa ser única i a vegades del 

montón les escoles han anat assumint el cobrament de la QE. Arrel d’una consulta, 

l’escola va trobar una escletxa per poder gestionar la QE. I en base a això, l’escola ens 

diu que  ha de cobrar, sense dir clarament que ho volia fer, però és que quedava fatal 

perquè sabien que prenent aquesta decisió  anava una persona al carrer. El problema 

no és cobrar o no la QE si no que ens han fet perdre el temps, i ens han fet sentir 

enganyats 

Mare: Es una lectura personal vuestra, porque en el escrito del 26 de Marzo  queda 

claro que lo iba a gestionar la escuela, y que MB no es funcionaria y no podia realitzar 

el trabajo. El tema proyectos y que las persones no se queden sin actividades lectives, 

son seguidos por Servicios sociales  porque son datos privados y que no podíamos 

gestionar desde AFA.  

Pare: no me parece bien, quiero saber en que se gastan, porque debería esta cubierto 

por consorcio. 

Mare: Si alguien quiere revisar las cuentas puede  ver los números subiendo a hablar 

con el secretario de la escuela y  te los enseñan porque hay un montón de gastos que 

no cubre educación. 

Pare: No pongo en duda que el proyecto educativo y que la QE lo gestionan 

correctamente y  que el  AFA controla que todo esté adecuadamente, eso no explica 

porqué la escuela tiene que cobrar la QE, y que este problema sea justamente ahora,... 

y no digo que sea porque  no hay entendimiento.   

Tresorera: si l’escola ens ho diu així nosaltres acomiadem la MB en aquell moment, 

perquè estem perdent calers i temps i fent patir innecessàriament la MB. No perdem 



 

temps fent una proposta, ni projecte, ni fem tantes reunions. Malestar no ens 

entenem. 

Mare: a l’AFA també es pot pujar i consultar els pressupost, i ningú puja mai. No han 

pujat la QE. Quina proposta us va fer l’escola? 

Vicepresident: Ens van enviar un document que era una proposta de treball, que en 

cap cas es va posar sobre la taula ni parlar, i que ha sigut el que han acabat fent. I en 

canvi a la reunió ens deixen explicar el nostre projecte sense fer cap esmena ni 

comentar res. Ells tiren milles, han intentat camuflar el tema MB perquè no semblés 

que la fèiem fora per una decisió seva. 

Mare: l’escola cobrarà QE i podrem veure els números, si fan les coses malament ja 

ens queixarem. Hi ha volum de feina i fa falta una figura administrativa,  a ningú li 

agrada fer fora la MB, entenc el malestar però tirem endavant i construïm,  si 

desapareix l’ AFA ens quedem sense extraescolars i de totes les comissions que fan 

feines les fem per als nens i les nenes. Podríem discutir tota la l’estona 

Tresorera:  vist que l’escola assumeix QE des de 1 de gener, l’AFA retornarà la part 

proporcional de la diferència entre 175 i 195 a les famílies (20€), que és de 13 €. 

Tanquem aquest projecte perquè la junta de  l’AFA no veu la manera de  gestionar-lo. 

Pare: (referint a la no pujada de QE), reduint, l’escola ha aconseguit pujar un 4% que és 

el que volien des de feia anys. Finalment ho han aconseguit  

Vocal: Ja ens han dit diferents vegades que volen pujar la QE els propers anys, sense 

suport de l’AFA. Hem de buscar manera de donar suport les famílies.  

Mare: Creieu q hi ha famílies que senten que no tenen el suport necessari? 

Mare: sí. Hi ha famílies que no estan cobertes pels Serveis Socials i tampoc per l’escola. 

 

Tercer. - Relació Direcció Escola i Junta AFA  //  Quart.- Dimissió Junta AFA 

Presidenta: Dimissió avui no pot ser executiu, proposta relleu directe, ens donarem un 

temps per reconstituir una junta nova, gestionem com a junta gestora, això vol dir que 

no generarem ni projectes ni discussions amb l’escola.  I segur que un canvi de fitxes 

permetrà començar projectes nous, que segur tindran més recorregut que nosaltres. 

Tresorera:  tenia molta il·lusió, no em fa gràcia dimitir, i no dimiteixo perquè  em toca 

la gestió de pressupostos i rebuts i a més m’agradaria, amb gent que hi ha aquí, tirar 

endavant la nova junta. L’AFA no pot aturar-se, estic molt decebuda no vull rendir-me i 

vull tirar endavant el projecte. 

Pare: entonces ahora  Junta gestora, y despues elecciones? Para cuando elecciones? 

Mercé quieres continuar, presentando elecciones, o eligendo a tu equipo a dedo? 



 

Tresorera: Doncs volia acabar curs perquè la nova junta comencés el més net possible 

si pot ser 15 dies  no serà ni un més. Intentaré liderar una nova junta sempre amb 

eleccions. 

Pare:. Relleu a mig mandat es pot cobrir vacants i no cal fer eleccions. És necessari 4 

caps de llista  i 4 vocals han de ser mínims 8. I fins l’any següent.  

Pare: Los vocales también dimiten? 

Vocal:  yo sigo participando en el proyecto de la escuela.  

Mare, mai he estat a la junta, per alguna cosa deu ser, molta feina, discussions, moltes 

maneres de fer..., agrair-vos totes les coses que heu fet, tota la feinada feta. I agrair-

vos els que us quedeu. Si puc ajudar aquí em tens. 

Pare: No estoy de acuerdo en la decisión de dimitir,  mientras tengáis confianza de las 

familias no entiendo porqué  tenéis que dimitir, igual podéis reflexionar y cargar pilas, 

y las idees que  tenéis. Agradeceros el tiempo esfuerzo y trabajo. 

Pare:, no es fácil, desgasta mucho, la dirección tiene 21 años de experiència. Me 

pregunto si nos hace falta un poco de autocrítica constructiva. Que tipo de relación 

tenemos con el colegio. 

Tesorera: la QE ens unificava AFA escola i nosaltres gestionant els nostres diners. Ara 

no podrem fer projectes tan grans, haurem de buscar finançament extern, farem coses 

conjuntes però no com el que teníem fins ara, AFA menys potent i diferent. 

Presidenta: A MB vam pactar una quitança de 24000 euros en dos, i havíem de pagar a 

setembre i volíem informar-vos de fer el pagament ara i així passar net a la junta nova.  

Mare: La Quitança de la MB ha sortit de l’Afa i del romanent de la QE? 

Tresorera: Una part de l’AFA i l’altra de Quota Escolar. El romanent total passarà als 

comptes de l’ AFA. 

Vicepresident: a part dels diners, heu de saber que les extraescolars també les estem 

treballant i les tancarem per tranquil·litat dels socis. Però son coses de comissió Cet10. 

Vocal: yo me quiero despedir,  cuando empezamos este proyecto hicimos un grupo 

que nos costó elegir  los cargos, era un proyecto colaborativo y transversal.  La escuela 

esto nunca lo ha entendido, y el desgaste de la escuela me ha llevado a malos 

momentos personales.  Pienso que  queda suficiente gente  y con interés por el bien 

de la escuela. 

Vocal dimito, desgaste y sentir que la comunicación no es fluida, y la direccion y junta 

no nos entendemos y dificulta todo lo que podamos proponer,. Si la gente no los sigue 

es desgastante y  triste. Es mi tercera participación en diferentes juntes. Adelante a la 

nueva junta! 



 

Vocal: També m’acomiado i ens veiem a l’escola. La relació amb l’escola mai ha estat 

bona i a les propostes sempre tenim un no d’entrada. Seguiré ajudant a tot el que 

calgui com sempre he fet. Animar a qui vulgui 

Vocal: agraeixo la junta la feina feta.  Vam intentar reunió d’acostament i ens vam 

creure que acostaríem posicions i ens ho vam creure.  Per solidaritat amb  l’equip 

plego , segur que  la junta nova ho fa molt bé. 

 

Cinquè.- Assemblea 16 de juny 

• Dimissió de junta i nova junta. 

• Decidir si necessitarem una persona d’atenció a les famílies o ho assumirà la junta 

que entri.  

Vocal: Añadir punto fijar límites a los possibles gastos, que se tenga que votar en 

Asamblea 

Pare: para esto se deberia modificar los estatutos. O hacer un reglamento de régimen 

interno y también modificar lo de vot per família. 

Pare: dels 3 vocals que no hi estan, sabeu si segueixen? 

Vocal: no segueix ningú més 

Mare: A los que marchais gracias por vuestro esfuerzo, tiempo y dedicación 

Pare: Gracias por vuestro Trabajo 

Pare: Gràcies per tot a la junta sortint i ens veiem a la propera assemblea 

 

 

Sense més punts que tractar, es dona per finalitzada l’assemblea a les 20.00h. 

 

 

Signat:     Vist-i-plau 

 


