
 
 

 

 

ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 16-12-2014 

AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA 
 

ASSISTENTS 

Yolanda Pumareta, Carme Rodríguez,Núria Aparicio, Joan Roman, Irene Ros,Norma Fàbregas, 

Silvia Vallverdú, Beatriz Martínez, Núria Hijazo, Eduard Giró, Maribel Fernández, Elisabet 

Rentero, Laura Clavé, Llorença Calvet, Víctor Àvila, Mireia Feliu, Mireya Pacheco, Cristina 

Domingo, Marina López, Marc Garcia, Teo Díez, Israel Granados, Rosa Rios, Silvia Montero, Ana 

B. Fernández, Sara Gimenez, Dani Escorza. 

VOTS DELEGATS 

Marta Pujol, Marta Gil, Verónica Ramírez, Ester Senosian, Cristian Pacheco 

Temes tractats 

Renovació de la Junta 

En Dani Escorza comença  expressant l’agraïment comú a la Núria, la Carme, La Cristina i 

l’Esther per el compromís i el desinterès en la tasca realitzada fins ara. També fa saber que els 

membres de la Junta sortint no es desvincularan de l´AMPA sinó que  seguiran  formant part 

d’alguna comissió. 

A continuació fa una descripció dels càrrecs vacants, destacant que són molt representatius ja 

que la gran tasca la fan les comissions que es reuneixen cada 2 mesos per posar la feina feta en 

comú. 

La Carme Rodriguez comenta que cal una renovació total i cal canviar les tasques i les funcions. 

La Núria Aparicio detalla com el càrrec de Presidenta de l´AMPA ha anat canviant desde que 

ella va començar fins a dia d´avuí. Com a tret principal comenta que la feina s´ha reduït molt 

gràcies a les comissions. 

Tant la Carme con la Nuria s’ofereixen per donar un cop de mà a la Junta entrant per 

començar. 

L’Eduard Giró exposa que no s’ha presentat ningú com a candidat pels càrrecs vacants i per 

aquest motiu fa la següent proposta: 

Crear una Comissió gestora provisional formada per 4 o 5 persones amb l’objectiu de cobrir les 

funcions de la Junta fins aconseguir la creació d’una de nova en Assemblea General 

Extraordinària, el mes de juny de 2015.  



 
 

Aquesta nova Comissió mirarà d’aprofitar al màxim el que funciona fins ara 

amb l’ajut de la junta anterior i també tindrà un representant amb signatura.  

Es defineixen quin seria l’ordre de les  passes a seguir : 

 Reunir-se amb la junta sortint i pactar el traspàs 

 Llistar les tasques i funcions, dividir-les entre els membres 

 Definir la forma jurídica 

Es presenten els següents membres per formar part de la Comissió Gestora: 

 Eduard Giró 

 Dani Escorza 

 Yolanda Pumareta 

 Beatriz Martínez 

 Cristian Pacheco 

En Joan Roman també es presenta per formar part de l´AMPA però sense definir a quina 

comissió , queda a disposició depenent de les necessitats presents o futures. 

Es fa la votació a mà alçada per aprovar la formació de la nova junta gestora amb els membres 

que s’han presentat i s’aprova per unanimitat: 

25 vots a favor + 5 vots delegats a favor.  

Amb la finalitat d’agilitzar el traspàs es presenta el document annex redactat amb la dimissió 

en bloc de la Junta sortint i facilitant la tasca als nous vinguts. 

Aprovació dels nous estatuts 

Una vegada han estat presentats, es proposen les següents esmenes: 

 La renovació de càrrecs serà cada 2 anys  

 Afegir la Comissió gestora  

 Canviar el concepte que apareix a article 10 punt 4 “membre de més edat de la junta” 

per “membre de més antiguitat a l´AMPA” 

 Canviar a l’article 12 punt 1 “ 1 vot per cada membre” per “1 vot per família” 

Es fa la votació a mà alçada per l’aprovació dels nous estatus amb les següents esmenes: 

24 vots a favor , 1 abstenció + 5 vots delegats a favor. 

Queixes de Menjador 

Un pare presenta una queixa sobre els ratis de monitors a l’hora de dinar. També es comenta 

que un dia de pluja els més petits es van quedar sense la seva hora de descans perquè els 

alumnes de P4 van ocular la sala de descans per jugar. 

La comissió de menjador  es compromet a tractar aquests temes amb Àmbit escola i donar una 

resposta. 



 
 

 

Pèrdua de diners 

L’Eduard posa de manifest que s’han perdut uns diners que anaven destinats al viatge de final 

de curs de 6è. L’origen d’aquests diners era el 50% del recapte del bar de la festa de final de 

curs. L´import és d’uns 600 Euros aproximadament. L´AMPA es compromet a reposar aquests 

diners i intentarà esbrinar què ha passat. 

Temes varis 

 Es proposa eliminar el carnet de soci 

 Es proposa crear un “reglament intern” per no tenir que fer modificacions dels estatus 

amb la despesa que comporta 

 Fer “projectes oberts” dels que no caldrà formar part de cap comissió, nomes 

actuacions puntuals 

 Formació o informació dels coneixements dels pares, per exemple, una recepta de 

cuina i un conte d’altres països. 

 Propostes vàries com “vermuts al LOLA”, cursa al parc, concurs d’idees per millorar la 

façana del cole... 

 Es sol·licita ajuda per portar i tornar  cadires de l’Artur Martorell per  l’actuació de 

Nadal.  

 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió a les 21:20 h. 

 

 

 

 


