ACTA Reunió AFA Antoni Brusi
JUNTA DE L’AFA ESCOLA ANTONI BRUSI
CONVOCATÒRIA
DIA: 11/02/21
HORA: 20.00 h a 21.30 h
LLOC: online
Assistents Junta:
Idoya Cepero, Silvia Fernández, Annalisa Facchini, Sonia Granados, Richard Royuela, Mari
Carmen Vioque i Mónica Cassadó.
Acta Junta AFA 11/02/2021
Ordre del dia:
1. Situació actual dels comptes de l’AFA.
-

S’exposa que arran de la pandèmia, l’AFA ha patit una davallada molt important dels
ingressos i de la tresoreria, i que l’ERTO aplicat a l'administrativa de l’AFA des del mes
de desembre no és suficient per evitar entrar en números vermells.
Estem pendents de rebre algunes subvencions i ajuts econòmics per pal.liar una mica
la situació en la qual ens trobem. Però encara estem pendents de resolució i atents als
nous ajuts que van sortint.
En paral.lel, es decideixen les següents mesures urgents de cara a tenir un mínim
romanent al compte de l’AFA, davant la impossibilitat de fer altres activitats que altres
anys han permès tenir els comptes sanejats (gaudir d’extraescolars sense restriccions
de grups reduïts ni d’espais, xocolatada, festa de fi de curs, festa de carnestoltes, etc.)
S’analitzen les despeses recurrents de l’AFA actuals i es decideix parlar amb els
proveïdors perquè ens passin una quota mínima de manteniment:

-

Impressora: Es demanarà quota mínima de manteniment.

-

Winworld: Es demanarà cancel.lar la quota mensual d’hores de manteniment del web i
es proposarà passar a pagar per hores el dia que els necessitem (habitualment a final
del trimestre per la gestió de les altes i baixes de les extraescolars).

-

S’acorda parlar amb la gestoria de l’AFA per valorar una possible rebaixa en la seva
minuta.

-

Es parlarà amb els proveïdors d’extraescolars per veure si poden assumir part dels
costos de les activitats/ajustar més els preus, encara que entenem que per a tots ells
també la situació és difícil. Es reconeix que ja hi ha proveïdors que està fent un esforç,
posant un professor més on necessari per fer grups bombolla, sense cobrar-ho, o
mantenint l’activitat encara que sigui només per poquíssims alumnes.

-

Es demana una reunió urgent a la direcció de l’escola per veure si ens poden ajudar
durant aquesta situació complicada.

-

S’acorda també augmentar la quota anual dels socis de l’AFA aquest curs de forma
extraordinària amb un pagament addicional de 20 €.

-

S’analitzaran totes les extraescolars per veure sobre quines podem plantejar una
petita pujada, ja que algunes tenen els preus molt ajustats.

-

Es farà una campanya de venda de tot el material que tenim a l’AFA com samarretes,
gots, ampolles, bosses, etc.

-

Altres idees que es valoren són fer una acció tipus Verkami o deixar que els nostres
proveïdors d’extraescolars facin publicitat dels seus serveis als nostres socis a canvi
d’una quantitat econòmica.

I sense més temes a valorar, es dóna per finalitzada la reunió.

Idoya Cepero

Mónica Cassadó

Presidenta

Secretaria

