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ACTA ASSEMBLEA GENERAL 
 

DATA: 29 d’octubre 2019 

HORA: 20.15h 

LLOC: Biblioteca Escola Anxaneta 

ASSISTENTS: 23 persones (22 famílies). Veure fulls adjunts. 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de les actes de les dues assemblees anteriors 
2. Informe del president 

3. Tancament pressupost curs 2018-2019 
4. Pressupost curs 2019-2020 
5. Presentació candidatures per a la renovació de l’actual junta de l’AFA 
6. Votació i proclamació de la nova junta 
7. Sobrevinguts 
8. Precs i Preguntes 

 

1. Aprovació de les actes de les dues assemblees anteriors. 

L’assemblea general s’inicia en retard, a les 20.35h en motiu que el president i una 
família en desacord en les dues darreres actes a aprovar avui, no esta conforme en el 
seu contingut.  

El president demana disculpes pel retard.  

La família exposa les coses que li agradaria modificar de les dues darreres actes ja que 
no estan redactades tal com creuen que es va parlar a les assemblees o no es va 

entendre correctament: 

Acta 27-02-18 

- Proposta per monitors especialitzats no era només pel seu fill, sinó general per 
tots els nens amb necessitats de la escola. 

- No es cert que el seu fill s’hagi quedat sense fer cap activitat amb la escola. 
Sempre hi ha hagut la complicitat dels mestres. 

- No es cert el cost per sortida del monitor especificat sinó que es el de les 
colònies, que implica dormir i es més car. 
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Acta 11-12-18 

- Volen deixar constància que abans no es va arribar a un acord, va passar massa 
temps, i es van haver de mobilitzar bastant. 

- Volen deixar constància que no hi ha cap tipus d’ajuda pública per nens diabètics 
- Tornar a deixar constància que es una ajuda per totes les famílies amb 

necessitats i no només la seva. 

Es fa la proposta als assistents a l’assemblea a debatre cadascun dels punts que la família 
no està d’acord, o que aquesta família presenti a la junta els punts a modificar, introduir-
los a les actes i portar-les a aprovació sencera a la següent assemblea. 

Per unanimitat dels assistents, s’aprova que la família presenti a la junta les esmenes de 
les dues darreres actes i s’aprovin juntament amb la present acta d’avui a la propera 
reunió de junta. 

 

 

2. Informe del president 

En Marc informa que avui finalitza la seva etapa com a president, i manifesta que en 
aquests quatre anys ha estat molt feliç de desenvolupar aquest càrrec i amb una junta 
que l’ha ajudat en tot moment. 

En Marc dóna les gràcies pel suport rebut, pels encerts i errors que ha tingut. 

 

3. Tancament pressupost curs 2018-2019 i 4. Pressupost curs 2019-2020 

En Marc informa que han faltat dades per poder acabar el tancament del curs passat, i 
que per tant, es portaria a la següent assemblea. 

Tanmateix avança que, igual que en anys anteriors, els números són en positiu, i que hi 
haurà un romanent positiu entre 4000 i 5000€ que es portaran a informació pública a la 
següent reunió per decidir què fer amb ells, on invertir-los, etc. 

Igualment en marc informa que seguint els acords presos en anteriors juntes, hi ha un 
romanent pendent d’inversió de 8000€ segons el següent ordre de prioritats establert 
en la votació en assemblea: 

- Millora de ventilació 
- Col·locar tendals aules educació infantil 
- Compra equips informàtics 50% escola 50% AFA 
- Allargar sotacobert pati educació infantil 
- Instal·lar porxo entrada carrer solís 
- Taula ping-pong 
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Com que la millora de la ventilació l’ha dut a terme l’Ajuntament, encara que estem a la 

espera que comprovar la seva eficàcia, aquest arranjament permet prosseguir amb els 
acords presos en el seu dia en assemblea i continuar amb la inversió directa fins a 
esgotar el pressupost, així que ja s’han començat a demanar pressupostos per seguir 
amb la inversió dels tendals a infantil, equips informàtics i allargar sotacobert infantil. 

En la propera assemblea s’informarà de la situació d’aquesta inversió pendent 
d’executar. 

Projecte Samarreta, en Marc informa que hi ha la intenció de continuar amb aquest 
projecte, però no es assumible que sigui a un cost com la anterior. Així s’han buscat 
alternatives més econòmiques però certificades (no ús de menors en la confecció, etc). 

Aquest projecte tindria un cost de 1200€ i es duria a terme a la mateixa fàbrica que 
confecciona les samarretes per Fundació Maresme. 

 

5. Presentació candidatures per a la renovació de l’actual junta de l’AFA 

El president, tal i com a informat en els punts anteriors, finalitza el seu mandat i no es 
torna a presentar. Es comunica entre els assistents si hi ha algú interessat en formar part 
de la junta i assumir el càrrec de president, secretari i tresorer. 

Des de l’actual junta, s’informa que el Sr. Jordi Català, actual secretari de l’AFA, es 

presenta com a President de l’AFA, dins de l’actual estructura i membres de la junta, la 
Sra. Mireia Segura com a Secretària, i Marta Codina com a tresorera. 

El Sr. Jordi Català informa de la composició actual de la junta, que funcionarà a través 
de diferents comissions. 

1 Anna Gómez Albella vocal, festes, macedònia i comunicació amb direcció 

2 Dani Vergés Calvente vocal, responsable aniversaris 

3 Eloi Sivilla vocal, gegants 

4 Guillem Estrada Rangil vocal, comissió verda 

5 Joan Ametller Esquerra vocal i responsable gestió web 

6 Jordi Català i Vilanova presidència, gestió beques, ampanova, comunicació amb direcció 

7 Marc Marín i Hernández vocal, representant consell escolar 

8 Maria Timoneda Batlle vocal, comunicació i camins escolars, comissió verda 

9 Marina Pineda Coll vocal i festes 

10 Marta Codina Sánchez vocal, tresoreria, festes 

11 Marta Faixó Rubio Vocal 

12 
Mireia Segura 
Rodríguez 

vocal, xarxa AFA, festes, secretaria 

13 Norma Gil Serra vocal 
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14 Silvia Salgado Morales vocal i Macedònia, comunicació, gestió web 

 

6. Votació i proclamació de la nova junta 

Per 20 vots a favor, queda proclamada la única candidatura presentada: president de 
l’AFA el Sr. Jordi Català, Secretària Mireia Segura, i Tresorera Marta Codina. 

 

7. Sobrevinguts 

Monitor USE: s’informa del funcionament i els motius de realitzar aquesta contractació 
d’un monitor extra a través del 25% del pressupost de l’AFA.  

Es genera un extens debat en si destinar el 25% del pressupost a monitor USE o a altres 
necessitats com per exemple contractar monitors colònies, per ajudar a pagar el viatge 
fi de curs, per atendre necessitats especials i individuals, o altres necessitats que les 
famílies puguin reclamar.  

Entre els assistents el debat gira sobre com arribar a saber tota la magnitud de les 
necessitats de les famílies, com ser equitatius en la distribució d’aquest 25%, qui 
estableix els criteris per atorgar o no aquest ajut, qui en serà el responsable de autoritzar 
o no ajudes individuals, etc. 

Des de l’actual junta de l’AFA deixen clar que no volen ser els responsables de dur a 
terme aquesta tasca, però no es tanquen a donar solució a la problemàtica. 

Es fa la proposta als assistents que aquest any continuï d’aquesta manera, amb la 

contractació del monitor USE, i que de cara a altres anys, els pares facin propostes per 
inversió del 25% a fons social i que es portin a votació en assemblea. 

 

8. Precs i Preguntes 

Es recorda als assistents que les queixes, sol·licituds es facin a info@afaanxaneta.cat per 
tal que quedi registrat, amb noms i cognoms. 

mailto:info@afaanxaneta.cat

