
  

  

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 24/02/2015  
  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 24 de febrer de 2015, compareixen els socis de l’AMPA llistats 

a continuació, amb un total de vint-i-set  assistents. A les 20:05h, s'inicia l’Assemblea General de 

socis.  

Assistents  

Eduard Giró Martí  Joan Roman Ferran  

Carme Rodríguez Manau  Raul López Rivera  

Maribel Fernández Ruiz  Anna Heredia Soler  

Marta Gil Santos  Núria Hijazo Cutillas  

Laura Martín Arce  Gemma Brió  

Sílvia Vallverdú  Ana Belén Fernández Pérez  

Yolanda Chicón  Joaquim Badosa Buenaventura  

Teo Díez Perlines  Oscar Rodrigo Martínez  

Israel Granados Lorente  Núria Aparicio Canturri  

Beatriz Martínez González  Daniel Escorza Muriel  

Elisabet Rentero Mota    

David Teixidó Soto  Vots delegats  

Ana Serrano  Neus  Pintor  Durán    

delega  a  Beatriz  Martínez 

González  

Cristina Domingo Sàbat    

Mª del Mar Alonso González    

Raquel Alonso González    

Yolanda Pumareta Domínguez    

  

Ordre del dia  
• Presentació de la nova Junta  

• Actualització Tresoreria  

• Projecció inèdita dels vídeos “Al Nadal reciclem tots” i “Portes obertes 2015”. 

• Altres  

  

Presentació de la nova Junta  
S’exposa el procés pel qual la Comissió Gestora, conformada a la darrera Assemblea, ha degut 

formalitzar la seva situació i constituir una nova Junta.  



  

  

La Comissió Gestora va consultar amb FAPAC la seva validesa per representar l’AMPA i la 

resposta donada confirmava que les comissions d’aquest tipus són vàlides només durant un mes 

des de la dissolució de l’anterior Junta, pel que la fórmula proposada de mantenir la Comissió 

Gestora fins el mes de juny era inviable. Era necessària la constitució d’una Junta que, com a 

mínim, constés de Presidència, Secretaria i Tresoreria. Coneixedors d’aquests fets i exercint el 

dret i la confiança atorgats per l’Assemblea, la Comissió Gestora ha designat els càrrecs que han 

de conformar la Junta de l’AMPA:  

• Presidenta: Beatriz Martínez González  

• Vice-president: Eduard Giró Martí  

• Tresorer: Cristian Pacheco Ortega  

• Secretari: Daniel Escorza Muriel  

• Vocals: Yolanda Pumareta Domínguez  / Joan Roman Ferran  

Es fa menció a que aquests càrrecs han sigut atorgats de manera purament representativa, el 

que significa que la Junta seguirà funcionant com ho ha fet fins ara la Comissió Gestora: prenent 

decisions en consens i amb total transparència envers la resta de socis.  

Un cop designada la nova Junta, es va procedir a inscriure-la en el registre d’entitats jurídiques 

de la Generalitat. Aquest tràmit no es va fer en els dos darrers canvis de Junta, el que va dificultar 

en gran mesura els tràmits a realitzar, donat que és obligatori comunicar qualsevol canvi que es 

porti a terme en els càrrecs de la Junta.  

S’informa també de que els estatuts aprovats a la darrera Assemblea estan en procés de ser 

registrats.  

  

Actualització de Tresoreria  
La Junta expressa el seu reconeixement i felicita a la Comissió Econòmica per la gran feina feta 

per poder posar al dia la Tresoreria. Ha estat una feina plena d’entrebancs i que ha exigit una 

gran quantitat d’hores de tots els seus membres.   

La Junta exposa que durant el traspàs de Tresoreria es va detectar un total de moviments no 

reflectits a l’estat de comptes de 723,06€ (95€ de desquadrament de la caixa petita + 70 € de 

transport no justificats + 558,06€ de la recaptació de la Festa del Lola no entregada als alumnes 

de 6è).  

La Presidenta exposa que l’esperit de la Junta amb aquest tema ha estat sempre assumir la 

responsabilitat de donar comptes a l’Assemblea del que havia passat, posar tot en regla i, 

sobretot, fer-ho amb tot el tacte possible tenint en compte el delicat de la situació. Per aquesta 

raó, es va decidir elaborar un document (adjunt a aquest acta) perquè l’anterior Tresorera 

admetés aquests fets i es fes responsable d’aquest desquadrament durant la seva gestió. 

Després de diversos intents, la Junta va aconseguir reunir-se amb l’anterior Tresorera per tal de 

parlar sense embuts i des de la cordialitat per tractar de buscar explicacions i solucions. Van 

participar de la reunió la Presidenta, el Vicepresident i una de les Vocals. En aquesta reunió se li 



  

  

va oferir signar el document elaborat per la Junta i va demanar dues setmanes de termini per 

signar-lo. Desprès de la reunió, La Junta ha fet diversos intents per posar-se en contacte amb 

l’anterior Tresorera i mai ha rebut una resposta, per tant, s’entén que l’anterior Tresorera no es 

fa responsable dels moviments no reflectits a l’estat de comptes de l’AMPA.  

Hi ha constància de que podrien haver-hi conseqüències penals derivades d’aquest 

comportament. Aquesta opció ha quedat descartada per la Junta i la permanent de l’AMPA, per 

considerar que la principal perjudicada seria l’escola i la seva imatge, però es recorda que 

qualsevol soci, a títol personal, pot prendre les mesures que cregui necessàries.  

La Junta expressa que estan convençuts de que es tracta d’una mala gestió i proposen mesures 

perquè no torni a passar, o, com a mínim, garantir que l’AMPA compta amb una normativa que 

permeti aplicar sancions a qui mostri comportaments d’aquest tipus.  

En aquests moments, l’AMPA no disposa d’un Reglament de Règim Intern (RRI). La Junta 

expressa que cal desenvolupar-los i determinar el grau de gravetat de les sancions (lleu, greu i 

molt greu). Els Estatus són la base que regula el funcionament de l’AMPA, però el RRI permet 

puntualitzar certs punts i, sobretot, recollir canvis que es puguin proposar a la normativa de 

l’Associació sense que sigui necessari registrar-ho a cap departament de l’Administració, amb el 

cost econòmic i de temps que suposa. Però sobretot cal tenir en compte que és obligatori que 

disposem de RRI. 

S’explica que un RRI és ampli, molt general i complementa els estatuts. La Junta el proposa, però 

és revisable i es posa a l’abast de tothom per poder fer mencions i aportacions. És modificable i 

permet fer el màxim de puntualitzacions del que comporta ser soci de l’AMPA. L’anterior 

presidenta recorda que l’anterior Junta va fer un esbós i no es va tirar endavant.   

De les consultes fetes a la FAPAC va sorgir la recomanació de comptar amb la figura dels Censors 

de comptes. Es tracta de comptar amb la col·laboració de, com a mínim, dues persones que 

tinguessin accés als comptes de l’associació i poder revisar que tot és correcte. Tot i així, s’apunta 

que el fet de que en aquests moments existeixi la Comissió Econòmica garanteix la transparència 

en la gestió econòmica. Cada vegada hi ha més famílies a l’escola i, per tant, més diners a 

gestionar. La Junta expressa la seva voluntat de publicar els comptes al blog perquè qualsevol 

persona hi pugui tenir accés.  

La Junta informa també de que s’han tancat tots els comptes de l’AMPA excepte un al Banc 

Sabadell que és l’únic que es farà servir. Com a titulars consten la Presidenta, el Tresorer i el 

Secretari, i com a autoritzades dues membres de la Comissió Econòmica.   

Un dels assistents exposa que existeixen altres escoles en què l’escola recapta directament la 

quota de material, no l’AMPA. La Junta explica que segons FAPAC és molt viable que ho faci 

l’escola, de fet, no és real que no ho puguin fer, no és il·legal. És una decisió que s’ha de prendre 

en el Consell Escolar. Tothom està d’acord en què és una responsabilitat de l’escola que no pot 

assumir l’AMPA, però sí proporcionar recolzament. Es proposa buscar alguna escola de Badalona 

com a exemple i comptar amb el recolzament de FAPAC per argumentar la proposta.  

  



  

  

Projecció inèdita dels vídeos “Al Nadal reciclem tots” i “Portes obertes 2015”  
El vídeo “Al Nadal reciclem tots” recull imatges del taller de decoració nadalenca amb material 

de reciclatge i el concert “Nadales Swing”, organitzats per l’AMPA durant el passat mes de 

desembre. Ha estat creat per un pare de l’escola i un amic seu, ambdós fotògrafs aficionats que 

s’han ofert a col·laborar amb l’AMPA de manera desinteressada per documentar gràficament 

qualsevol esdeveniment que organitzi l’AMPA.   

El vídeo “Portes obertes 2015”, és un vídeo creat per la Comissió de Comunicació amb l’objectiu 

de ser la base de l’explicació que els membres de l’AMPA faran a les famílies que visitin l’escola 

durant la jornada de portes obertes del 4 de març.  

Ambdós vídeos seran penjats al blog i es faran arribar a tots els pares de l’escola un cop s’hagi 

celebrat la jornada de portes obertes.  

  

Altres  
Comunicació  

La Comissió de Comunicació informa de que s’han imprès 1.000 díptics per divulgar l’activitat de 

l’AMPA que s’entregaran durant la jornada de portes obertes i, posteriorment, a tots els alumnes 

de l’escola  

Mare col·laboradora  

Una mare de les assistents s’ofereix per impartir un taller de manualitats relacionat amb el 

reciclatge. Té diverses experiències i exposa que es tracta d’un taller molt especial i que funciona 

molt be amb els alumnes. Membres de l’AMPA la conviden a participar a Comissions com la 

d’Educació o la Comissió Ambiental de l’escola.  

  

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió.  

  

Presidenta                Secretari  

Beatriz Martínez González            Daniel Escorza Muriel  

  



 

ANNEX 

 

RESUM DE COMPTES ENTREGADES PER CESSAMENT  
  

En data del 16/12/2014 la ex-tresorera Cristina Solà, fa entrega a la Comissió Gestora 

de  la caixa petita on hi ha un total de (1.851,26) mil vuit cents cinquanta un euros amb 

vint i sis cèntims, segons queda reflectit en els “post-it”que adjunta.  

Un cop fet el recompte per la Comissió Gestora la quantitat real que tenim en la caixa 

és de (1.731,26) mil set cents trenta un euros amb vint i sis cèntims, sumant un total 

de (120) cent vint euros de diferència.  

S’avaluen les dades disponibles, compreses entre el inici del curs 2014/2015, ja que 

no es disposa de cap base de dades anterior en  resultant els conceptes següents:   
  

• Saldo teòric: 3.211,32 €  

• Tiquet carros cadires :- 397,06 €  

• Tiquet ferreteria: - 43,00 €  

• Diners per la compra de cadires: - 945,00 €  

• Saldo teòric (després de descomptar últims moviments) :1.826,26 €  
  

Per tant, el desquadre entre el saldo teòric i el saldo real és  

• recompte de diners de la caixa petita és de : 1.731,26 €  

• Saldo teòric (després de descomptar últims moviments): 1.826,26 € TOTAL 

desquadre caixa - 95,00 €  
  

El 22 de desembre no es disposa del romanent, ni dels tiquets corresponents a la 

compra de cadires:  

• (945) nou cents quaranta cinc de la caixa petita  

• (1.500) mil cinc cents del compte del Banc Sabadell   
  

TOTAL: (2.445) Dos mil quatre cents quaranta cinc  
  

El passat 12 de gener se’ns fa entrega de (1.491) mil quatre cents noranta un euros en 

un sobre, amb els següents justificants:  
  

• Tiquets corresponents a les cadires comprades - 884,00 €  

• Import transport (sense tiquet) - 70,00 €  

TOTAL retornat 1.491,00 €  
  

A data d’avui també queda pendent la justificació de la entrega del sobre de les 

colònies de 6è d’un total de (558,06) cinc cents cinquanta vuit euros amb sis cèntims.  
  

El total de moviments no reflectits en l’estat de comptes, els tiquets i altres dades fan 

una suma total de : 723,06 €  



 

• colònies 6è 558,06 €  

• descuadre caixa 18/12 ( registre moviments i tiquets corresponent a aquest 

desquadre) 95,00 €  

• Import transport cadires (sense justificant del transport) 70,00 €  
  

De la base de dades bancàries pel cobrament dels rebuts a les famílies dels alumnes, 

no disposem de cap còpia i ens informa que l’ha destruït.  
  

La Comissió Gestora  l’informa que segons la (LOPD) Llei Orgànica de Protecció de 

Dades 15/199,  aquestes dades tenen un tractament especial i qualsevol ús de les 

mateixes tindrà les repercussions legals establertes, de les quals assumeix la seva 

única responsabilitat.  
  

Fer esmena que segons els estatuts vigents en el moment de la seva gestió com a 

tresorera, “ els socis no poden utilitzar l’associació amb finalitats estranyes a les 

estatutàriament assumides per l’entitat”, en el cas d’haver-se comès aquest ús la 

responsabilitat seria única en l’exercici del seu càrrec.   
  

Un cop exposats aquests dubtes a la antiga tresorera, Cristina Solà exposa el següent:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  A partir de 

l’entrega d’aquest document telemàticament la interessada podrà mantenir una 

reunió per poder aclarir els punts exposats en el present document, en un termini 

màxim de deu dies , en cas de no ser possible aquesta reunió, la Junta Gestora o en el 

seu defecte els membres que puguin assistir, celebraran una reunió i signaran la 

present que serà presentada en la propera Assemblea Extraordinària del 24 de febrer 



 

de 2015 davant dels socis assistents per poder concloure el balanç de l’anterior 

tresoreria.  

Que aquesta acta és el reflex de la reunió mantinguda entre les següents persones que 

signen la present en prova de conformitat:  
  

Eduard Giró    Beatriz Martínez  Yolanda Pumareta    Cristina Solà  
  


