
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2/11/16 

  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 2 de novembre de 2016, compareixen els socis de l’AMPA, amb 

un total de 38 assistents. A les 20:30, s'inicia l’Assemblea General Ordinària  

Ordre del dia  
 Presentació de memòria del curs 2015-16 

 Aprovació (si escau) del pressupost 2016-17 

 Dissolució de la Junta actual 

 Presentació de candidatures i votació de la nova Junta 

 Precs i preguntes 

Presentació de la memòria del curs 2015-2016. 
Seguint el fil de la presentació (Annex I), la Presidenta fa una presentació de totes les comissions 

en actiu actualment, i comenta les necessitats expressades per diferents comissions com  

l’escola de pares, la comissió d’extraescolars,  la comissió de festes o la comissió de solidaritat. 

Totes les comissions plantegen la seva presentació basada en 3 preguntes: “Què hem fet? 

Memòria del curs 15/16”, “Què farem? Pla d’acció 16/17” i “Com ho farem?. Pressupost 16/17”. 

D’aquesta manera s’explica el funcionament de cadascuna de les comissions, a més de la seva 

proposta i pressupost per a aquest curs. Els punts més remarcables són els següents: 

 Comissió de comunicació. Demana en el seu pressupost contractar serveis professionals 

per tenir una web més actual i fàcil de navegar 

 Comissió d’extraescolars. L’activitat de piscina es fa al complex esportiu Marina-Besós, 

actualment tancat per problemes administratius. 55 famílies estan afectades. Està 

previst celebrar una reunió amb les famílies per informar de l’estat de l’activitat 

 Comissió de festes. Continua avançant en un dels objectius principals: col·laboració i 

integració amb l’escola.  

 Comissió de menjador. Aquest curs finalitza el contracte amb l’empresa que gestiona el 

menjador. Es farà valoració del servei i d’altres possibles propostes. 

 Comissió de socialització de llibres. Es valora molt positivament la participació dels 

delegats de classe en la preparació dels lots de llibres. 

 Comissió d’ambients exteriors. És una comissió mixta actualment liderada per l’equip 

de mestres. Aquest curs es vol posar en marxa projecte per millorar el pati de primària 

a més de reforçar el d’infantil. 

 PILA. Es continua lluitant per un institut de 3 línies d’ESO, amb una part que s’hauria de 

construir al solar de l’antiga fàbrica Jumberca. Són optimistes encara que el procés està 

encallat per un tràmit burocràtic. 

 

 



 
 

 Colla de gegants. L’actual cap de colla expressa que s’hauria de produir un relleu, donat 

que el seu fill està a 5é i en breu marxarà de l’escola. 

 Colónies becades. Comissió formada per membres de l’AMPA, equip directiu i 

representants de famílies al Consell Escolar. Treballa per aconseguir un projecte de 

colònies més ferm i a l’abast de totes les famílies. 

 Mercat d’intercanvi. En procés de canvi, només queda un membre actiu que fa crida per 

aconseguir més voluntaris per portar-lo a terme. 

 Escola de pares. La seva única membre expressa el desig de reactivar aquesta comissió 

i convertir-la en una eina transversal i comuna a totes les comissions. Té un pressupost 

propi amb l’ànim de tenir l’oportunitat de comptar amb més experts i professionals de 

les diferents matèries a tractar. 

 Comissió econòmica. Anima a donar sortida a l’important fons econòmic del que disposa 

l’AMPA. 

Aprovació del pressupost 2016-2017 
La Comissió Econòmica i la Junta resumeixen els pressupostos presentats per les diferents 

comissions. A més, expliquen que en el darrer Consell Escolar la Junta va proposar a l’escola 

el·laborar el seu propi pressupost detallat amb totes les necessitats trobades (disponibles a 

l’Annex I). El pressupost (disponible a l’Annex II) es sotmet a votació i queda aprovat per 

unanimitat. 

Dissolució de la Junta Actual 
Com ja s’havia informat a través dels canals habituals de l’AMPA, la Presidenta, el Secretari i el 

Tresorer decidien deixar els seus càrrecs per donar entrada a una nova Junta, creient que és un 

bon moment per fer-ho donada la situació estable de l’AMPA i que existeix una dinàmica clara i 

que funciona. La vocal comunica que també deixa el seu càrrec, per tant, la Junta queda dissolta 

la Junta al complet. 

Presentació de candidatures i votació de la nova Junta 
Tal i com s’havia informat a través dels canals habituals de l’AMPA només s’havia presentat una 

candidatura que, a més, és individual. Es recorda que és necessari que la Junta tingui tres càrrecs 

ocupats: president/a, secretari/a i tresorer/a. 

La candidata anima als assistents a que comparteixin amb ella un projecte obert i de continuïtat 

de la Junta que s’acaba de dissoldre. Des de la Junta sortint es remarca que aquest procediment 

no és del tot correcte, donat que els membres que puguin afegir-se a aquesta candidatura no 

han presentat formalment la seva candidatura tal i com s’expressava en la convocatòria 

publicada, raó per la qual hauria de constituir-se com a Comissió Gestora, que tindria un mes i 

mig per convocar una nova Assemblea General Extraordinària i conformar-se definitivament 

com a Junta. Es va fer explícit el fet de que qualsevol soci podria revocar aquesta Junta per no 

haver estat establerta correctament. Tot i així, la majoria dels assistents accepten l’adhesió 

d’altres membres a la candidatura. 

 



 
 

 

Tres de les persones assistents se sumen a la candidatura, que queda sotmesa a votació amb el 

següent resultat (tenint en compte que dos assistents van marxar abans de produir-se la 

votació): 

 34 vots a favor 

 2 abstencions 

 

Queda aprovada la nova Junta amb els següents membres, que en els propers dies hauran de 

confirmar els seus càrrecs: 

 Norma Fàbregas 

 Mireia Sala 

 Cristina Domingo 

 Núria Aparicio 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada l’Assemblea General Ordinària. 

  

Presidenta                Secretari  

Beatriz Martínez González            Daniel Escorza Muriel  


