
Assemblea General Ordinària AFA JUJOL 29/11/2020
Diumenge 29 de novembre 2020
Assemblea virtual a través de plataforma zoom.

Es dona la benvinguda a totes les persones assistents i s’explica la dinàmica de l’assemblea i les
instruccions tècniques per fer més fàcil el transcurs de la reunió en format virtual.

Connexions: 38 dispositius connectats a l’inici de l’AGO.

1. Presentació Direcció

Es presenta un vídeo on l’Ivan trasllada un missatge per a les famílies i l’AFA en general.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’AGO anterior

L’acta de l’AGO del 25/10/2019 es va adjuntar al correu de la convocatòria, i per tant es proposa
passar directament a votació.

El resultat de la votació és favorable a l’aprovació de l’acta anterior. 85% vots a favor d’aprovació i
15% dels vots d’abstenció.

2. Renovació de càrrecs de presidència i secretaria de la Junta de l’AFA
S’informa que no s’ha rebut noves candidatures a través del correu electrònic i es pregunta si hi ha
alguna candidatura que es vulgui presentar in situ.

L’actual presidenta, Maragda Sanllehy, presenta la candidatura amb l’objectiu de ratificar els dos
càrrecs, tant presidència com secretaria i vocalies adjuntes.

El resultat de la votació és favorable a la ratificació de la presidenta actual, Maragada Sanllehy,
amb els següents resultats: 90% vots a favor, 3% vots en contra, 7% d’abstencions.

El resultat de la votació pel càrrec de la secretaria és favorable a la ratificació de la secretària
actual, Mireia Valls, amb els següents resultats: 86% vots a favor i 14% abstencions.

S’informa de la importància d’afegir a la Junta una vocalia de tresoreria.

3. Renovació de comissions de l’AFA
S’actualitzen o renoven algunes comissions de l’AFA:

3.1. Comissió Socialització s’integra a les tasques de Junta d’AFA
3.2. Comissió Guerrilla s’integra a les tasques de Junta d’AFA
3.3. Comissió Comunicació deixa de ser una pota de Junta i passa a tenir entitat pròpia.

S’informa que durant la setmana vinent caldrà que totes les comissions actualitzin els equips i
membres que en formen part. Es demana que es notifiquin els canvis a través del correu de l’AFA.

4. Presentació memòria d’activitats 2019-20 de l’AFA
Es presenta la memòria d’activitats del curs 2019-20, i cada comissió presenta l’activitat duta a
terme. S’adjunta a l’acta la memòria de totes les comissions.

Proposta comissió TIC: s’informa d’una proposta de crear una nova comissió relacionada amb
les TIC, i s’explica que actualment està en procés de valoració per part de l’AFA, per garantir que



no es dupliqui tasques amb altres comissions. Tot i que s’explica que hi ha part dels objectius TIC
que ja es plantegen des de l’Escola de Famílies, es matisa que la proposta TIC que es fa és posar
l’accent en l’àmbit TIC, i es creu convenient fer un grup de treball específic.

La Junta informa que no és competència seva validar o no la creació de cap comissió, però sí
valorar l’activitat que es realitza com a AFA. Junta proposa fer una trobada durant els propers dies
amb la comissió Escola de Famílies i les persones que proposen la nova comissió TIC, i així mirar
que no es duplicaran activitats que ja estan previstes des d’un altre espai.

Transparència. una persona comenta que l’AFA no és prou transparent, ja que no coneix qui som
ni què fem.

Comissió Menjador: hi ha petició d’una persona per integrar-se a la comissió de menjador.

Comissió Guerrilla: es demana intensificar l’ús del pavelló durant l’horari lectiu. Una persona
demana formar part de la comissió guerrilla, tot i així, a l’AGO d’avui s’ha informat que aquesta
comissió passa a ser gestionada per part de la mateixa Junta de l’AFA.

Gestió de Tanques:

Es pregunta fins quan la gestió de les tanques haurà de recaure sobre les famílies. Districte no
ofereix suport pel tall dels carrers. Inicialment es va intentar contractar una associació (Associació
Rauxa) per fer la gestió de tanques, però finalment no es va poder tirar endavant per l’existència
de bars al voltant i situacions de contagi covid. Justament aquesta associació treballa per la
reinserció de persones alcohòliques, i la presència de bars tan propers no afavoria la tasca. De
moment, es seguirà fent des del voluntariat de les famílies.

Es proposa reforçar la comunicació de gestió de tanques via delegades, fer recordatoris al grup
classe la setmana anterior. La comissió de sostenibilitat recorda la gestió setmanalment, via
delegades, al grup que els hi toca fer la gestió la setmana següent.

Petició de P4: els dimarts gestiona tanques, i coincideix amb el dia que es fa piscina a la tarda,
aleshores no encaixa gaire bé, i pregunta si es podria canviar el dia. Es demana no posar el grup
de P4 els dimarts.

Es pregunta si es pot implicar a l’alumnat de 5è i 6è per fer aquesta gestió. Cal parlar-ho bé, pq hi
ha hagut alguna rèplica o vehicles que s’enfaden. Es proposa que es faci un projecte més integral
per fer educació vial on hi participi també l’alumnat.

Es procedeix a la votació de la memòria d’activitats. El resultat de la votació és favorable per la
seva aprovació. 88% a favor 12% abstenció.

5. Aprovació de pressupostos
Es presenta el balanç de pressupostos del curs 2019-20 i es procedeix a la seva votació. El
resultat de la votació és favorable per la seva aprovació, amb 83% de vots a favor i 17%
d’abstencions.

Es presenta la previsió de pressupost per al curs 2020-21 i es procedeix a la seva votació. El
resultat de la votació és favorable per la seva aprovació, amb 82% de vots a favor i 18%
d’abstencions.



S’adjunten el balanç de pressupostos 2019-20 i previsió pressupostària per al 2020-21 annexats a
l’acta de l’assemblea, dins la presentació que es va exposar durant l’AGO.
6. Assumptes sobrevinguts.
Es recorda que a dia d’avui no hi ha vocalia de tresoreria, i es demana que seria interessant poder
afegir aquest càrrec per tal d’anar aprenent les tasques. Joan Pérdigo s’ofereix com a voluntari, ja
que és auxiliar comptable a nivell professional.

7. Torn obert de paraules.
No hi ha assumptes sobrevinguts.
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