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ACTA DE REUNIÓ  
 

PRESIDEIX LA REUNIÓ:  JOAN JIMÉNEZ 

MOTIU: Assemblea Ordinària de l’AMPAde l’Institut Nou de Vilafranca 

LLOC DE LA REUNIÓ: Biblioteca de l’Institut Nou 

CURS: 2019-2020 DATA:  30 gener 2020 

HORA D’INICI: 18:00 HORA D’ACABAMENT: 19:45 

 

1. ASSISTENTS A LA REUNIÓ   

 

      Membres de l’AMPA:  

 

Joan Jiménez Yolanda Morales 

Maite Moreira  

Iris Serra  

Mercè Grau  

Montse Esteve   

Núria Tomàs  

 

 

 

 

Socis assistents a l’Assemblea: 16 en total  
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2. ORDRE DEL DIA  

1. Presentació del’estat de comptes. 

2. Presentació de les candidatures per renovar la junta. 

3. Votació de Candidatures. 

4. Precs i preguntes. 

 

 

2.1. Aprovació, si escau, del balanç 2018- 2019 

 La Junta de l´AMPA, entrega a tots els socis/es assistents el balanç 2018-2019. 

 Explica punt per punt com està el balanç, sense haver-hi cap pregunta ni 

inconvenient per part dels socis/es assistents. 
  

  

                 2.2. Presentació de les candidatures per renovar la Junta. 

Es comenta que a l’anterior assemblea Extraordinària, la Presidenta de l´AMPA 

deixà el càrrec, que alguns pares/ mares, estaven interessats a formar part de la 

Junta de l´AMPA, però que no es van acabar de decidir. 

 

Ens comenta que s´ha consultat a la Fapac, i que la Junta hauria d´estar constituïda 

pels tres membres clau que són: President/ a, Secretari/a, Tresorer/a. Sense 

aquests tres càrrecs no es poden fer certes gestions com ara signatures, 

pagaments, etc. 

 

S´explica que s´han de convocar eleccions urgentment. Si no surt una Junta, l’actiu  

econòmic que disposa l´AMPA, tal com posa en els Estatuts de l’associació,  s´ha de 

cedir a una entitat, doncs ara per ara no hi ha una situació legal i l’AMPA s’hauria 

de dissoldre. 

 

Un pare pregunta què diu la regidoria d’Ensenyament del què està passant, i 

s´explica que s´ha parlat amb l´Ajuntament, i que ens proposen fer una nova Junta. 

El pare insisteixen el fet que es faci una denúncia i una mare comenta que no són 

els suficients pares/mares per signar. 

Una mare comenta que està parada de la poca assistència que hi ha a l´Assemblea, 

que a l´anterior hi va assistir força gent i ara tan sols arribem a una quinzena. 
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Un pare comenta que es faci una Comissió Gestora per a poder fer les gestions. 

 

Es comenta que si no surt ningú que assumeixi els càrrecs de Secretari/a i 

President/a, es planteja fer una Comissió Gestora fins  a noves eleccions, però es 

diu que no és la millor solució. L’ideal seria com a mínim fer una Junta gestora 

enlloc de Comissió Gestora. 

 

S´explica la diferència entre Junta Gestora i Comissió Gestora: 

 

- La Junta Gestora, té un caràcter provisional i el seu principal objectiu és la 

creació d´una nova junta, i té certa de gestió d´activitats i recursos. 

 

- La Comissió Gestora, únicament podria vetllar per la seguretat dels recursos 

econòmics, sense poder-hi intervenir ni signar cap document, un pas que  

s´encamina la dissolució de l´Entitat. 

 

Es plantegen inquietuds com ara què es farà amb tot el que ara té l’AMPA, com ara 

els diners, taquilles, la feina que s´ha fet fins ara, el projecte que tenia l´AMPA,... 

 

 

      3.1 Votació i Candidatures. 

No hi ha cap candidatura i cap dels socis assistents vol assumir cap dels càrrecs que 

falta a la Junta de l’AMPA. 

 

Un dels pares comenta que si s’hagués fet denúncia i hagués vingut Inspecció, es 

presentaria, però que així com està ara tot, no. 

 

Aquest soci demana mediació entre l’equip directiu i la Junta, i se li respon que  tal 

com està ara la Junta actual, en procés de dissolució, no és el millor moment per 

fer mediació. 
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Finalment, els membres de la Junta actual en dissolució, per responsabilitat amb 

l’associació i per evitar la dissolució, proposen formar ells una Junta Gestora 

provisional fins a noves eleccions. 

 

Els tres càrrecs clau els assumeixen: 

 Sra. Nuria Tomàs Presidenta 

 Sra. Montse Esteve Secretaria 

 Sr.  Joan Jiménez Tresorer 

 

Les noves eleccions es faran a finals d’abril. Si no surt cap candidat, al mes de juny  

es dissoldrà  l´AMPA. 

 

S´agafa el compromís de convocar una reunió ambla Junta Gestora i els pares que 

hi havia inicialment interessats en formar una nova Junta i l’equip directiu del 

centre, tal com és sol·licitat per un dels pares interessats en formar una nova 

Junta. 

 

Es comenta que es gestionaran les despeses que ja es tenen programades, per a 

activitats com ara la festa de Sant Jordi i la festa de final de curs dels nens/es de 

4rt d’ESO, com en el curs passat. 

 

S’aprova per majoria la candidatura i la proposta de gestionar aquestes activitats 

previstes. 

 

 

  

       4.Precs i preguntes. 

 

 Sense cap prec ni pregunta, es dona l´assemblea per acabada. 


