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ACTA ASSEMBLEA 

EXTRAORDINÀRIA AFA ANXANETA 
 

DATA: 11/03/2020 

HORA: 20:15 - 22:00 

LLOC: AULA PRIMER PIS 

ASSISTENTS: CONFIDENCIAL SEGONS PREVEU LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL (RGPD) 
 

PUNTS TRACTATS: 
 

1. Aprovació de les actes anteriors 

2. Presentació de la nova junta de l’AFA 

3. Tancament econòmic del curs 19-20 

4. Pressupost 2019-2020 

5. Inversió directa 

6. Sobrevinguts 

7. Precs i preguntes 

 

 

 

 



 
Assemblea AFA anxaneta 

2 
                   
                                                                         AFA Anxaneta G58101528 c/ Solís 2, Bis, Mataró 08301 

1. Aprovació de les actes anteriors 

 

S’aproven les actes dels dies: 

- 27/02/2018 

- 11/12/2018 

- 29/10/2019 

 

2. Junta AFA 

 

Es presenta la nova junta així com les diferents comissions. 

 

• Presidència: Jordi Català 

• Secretaria: Mireia Segura 

• Tresoreria: Marta Codina 

  
NOM I COGNOMS CÀRREC i COMISSIONS A QUÈ ESTÀ ADSCRIT 

1 Anna Albella 
vocal, festes, Macedònia (menjador i extraescolars) i comunicació 
amb direcció 

2 Dani Vergés vocal, responsable aniversaris 

3 Eloi Sivilla vocal, responsable gegants 

4 Guillem Estrada vocal, comissió verda 

5 Joan Ametller Vocal, responsable gestió tècnica del web 

6 Jordi Català president, gestió beques, Ampanova, comunicació amb direcció 

7 Marc Marín vocal, representant consell escolar 

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

9 Marina Pineda vocal, festes 

10 Marta Codina tresorera, festes 

11 Marta Faixó vocal, festes 

12 Mireia Segura 
secretària, xarxa AFA, festes, Macedònia (menjador i extraescolars) , 
comunicació amb direcció 

13 Norma Gil vocal, comunicació 

14 Silvia Salgado 
vocal, Macedònia (menjador i extraescolars), comunicació, gestió web 
i app 
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La Nova junta s’organitza en les següents comissions en els que poden participar 

tant membres de la junta com altres pares i mares de l’escola. 

 

● Comissió de festes 

● Comissió de Macedònia 

● Comissió de comunicació amb direcció 

● Comissió de festes d’aniversari 

● Comissió de Geganters 

● Comissió de comunicació 

● Comissió de festes 

● Comissió de gestió web 

● I altres. 

 

 

3. Tancament econòmic del curs 2018-2019 

 

La Marta explica el detall de les despeses 2018. Es poden consultar a la 

presentació adjunta. També es detallen els Ingressos 2018 especificant que el 

premi rebut pel Carnestoltes es reinverteix per la mateixa comissió, l’any 

següent. EL volum més important d’ingressos prové del pagament de les quotes 

que es situa al 80%. 

PEl que fa als ingressos provinents de subvencions, es traspassen directament a 

Macedònia, excepte el 25% que es suma als ingressos de l’AFA. 

 

Queda aprovat per l’assemblea. 

 

 

4. Pressupost 2019-2020 

Es presenta la previsió pel 2019-2020. També consultable al document adjunt. 
Es calcula que un cop comptabilitzades les despeses hi haurà un pressupost 
aproximat de 3000 euros per dedicar a la inversió directa.   

S'informa a l’assemblea que s'ha arribat a un acord amb la direcció de l'escola 
per fer més fàcil i àgil la gestió dels pagaments i per tant del pressupost de l'AFA. 
S'informa que dur un control diari, setmanal o mensual requereix molt de temps 
i una persona dedicada a aquesta finalitat. Fins ara ho feia l'administració del 
centre amb la supervisió d'en Jordi Català. Ara s'ha arribat a l'acord de fer un 
pressupost fixe per l'AFA de 8.000 €, que correspondria a un 80% de pagament 
de quotes (percentatge habitual de pagaments de quotes). A més s'acorda amb 
l'escola que aquesta quantitat la podrà disposar l'AFA quan s'hagi arribat al 80% 
de pagaments reals, algun any podrà ser el gener, altres anys al febrer o quan 
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correspongui. En el cas que els pagaments superin el 80% previst, la part no 
contemplada la gestionaria l’escola i no l’AFA ja que igualment seria inversió 
directa per a l’escola però no la faria directament l'AFA. En tot cas, l'AFA es 
reserva el dret a replantejar la quantia de 8.000€ en el cas que es superi força 
aquest 80%. Igualment s'acorda amb la escola que si l'import de pagaments és 
inferior al 80%, s'actualitzaria el pressupost de l'AFA a la situació real de 
pagaments. 

S’aprofita també l’assemblea per explicar com es gestiona l’impagament de les 
quotes. En aquest cas, és des de la Direcció de l’escola que es fa el seguiment. 
Pel que fa a les activitats que ofereix l’AFA, no es permet la realització d’activitats 
extraescolars a famílies amb impagaments sense l’autorització explícita de la 
direcció (tenint en compte circumstàncies personals, flexibilització de 
pagaments, etc.) 

Queda aprovat per l’assemblea el pressupost 2019-20 així com l'acord arribat 

amb l'escola per a la gestió de les quotes i pressupost anual de L'AFA a partir 

d'aquest curs i prorrogable. 

 

5. Inversió directa 

Primer es fa una resum de la inversió directa realitzada els últims cursos i després 
es revisen i debaten les propostes recollides amb el formulari enviat a totes les 
famílies de l’escola.  Totes consultables també al document adjunt. 

 Resum inversió directa 

● 2017-2018 Inversió prevista de 7000 euros. 

● 2018-2019 Inversió prevista de 128,07 euros (balanç) + 2,792, 41 (gegant 

nou) 

● 2019-2020: 300 euros 

● Total: 12.920,48 euros. 

En segon lloc, també es tenen en compte les propostes d’inversió directa de l’any 

anterior que no s’han pogut realitzar. 

Propostes recollides: 

1. Allargar el porxo d’infantil 

2. Instal·lar tendals/cortines a les aules d’infantil 
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3. Instal·lació de ventiladors a totes les aules 

4. Instal·lar sota el porxo 3 taules de ping-pong antibandalisme 

5. Instal·lar tela d’ombra a la pista 

6. Compra de tauletes digitals 

7. Adquisició de jocs per durant el joc tranquil de pati 

8. Pintar jocs cooperatius nous al terra dels patis 

9. Compra de cubells de reciclatge per a l’exterior 

10. Renovar el terra del gimnàs 

11. Compra de llibres per a la biblioteca 

12. Compra de llibres per a les aules 

13. Compra de material didàctic i jocs per a les aules 

14. Instal·lar saboneres a tots els WC 

15. Obrir 5 min abans l’escola 

16. Arranjar el terra de sorra (bassals) 

17. Canviar la font de la pista per fer-la accessible 

18. Obrir 5 min abans l’escola 

19. Transformar Anxaneta en Institut Escola 

20. Ampliar horari del personal neteja 

21. Extraescolars assequibles per famílies vulnerables, per famílies 
nombroses o monoparentals, descomptes progressius per activitats, etc. 

22. Professor nadiu d’anglès 

23. Arreglar i netejar lavabos sota porxo 
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Després de revisar totes les propostes es divideix entre: 

● propostes que es traslladaran a l’ajuntament 

● propostes que es traslladaran a direcció 

● propostes que pot portar a terme l’AFA. 

Finalment es fa la votació de prioritat en relació a les propostes que pot portar a terme 

l’AFA. Els resultats es poden consultar també al document adjunt. 

 

6. Sobrevinguts 

Es comenta la comunicació rebuda per part de la Generalitat respecte el coronavirus i 

les sortides previstes que queden suspeses. 

 

7. Precs i preguntes 

No n’hi ha. 


