
Acta de la reunió de la Junta extraordinària de l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer 
 

Núm. de sessió: 12 
Data: 11 de juliol de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 20 h                  
Lloc: sala de professors 
 

Membres 
 

Assistents: Núria Serret,  Jóse Ena, Francesc Fernández,  Eva Caballero, Edu Viza, Roser Latorre, Mar Trallero i Míriam 
Buenaventura. 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la junta extraordinària del 27.06.17  
2. Càrrecs i àmbits de la Junta que queden vacants 
3. Temes a traspassar per part dels càrrecs de la Junta que queden vacants 
4. Reunió amb direcció: fixar data i hora 
5. Consell Escolar (Mar) 
6. Menjador, enquesta de satisfacció (Mar, Eva) 
7. Extraescolars a l’escola, circ a Calàbria 66 (Mar, Roser) 
8. Grup de teatre de mares i pares, Latrup (Mar) 
9. Tendals (Roser, Francesc) 
10. Festes: document pendent de carnestoltes, festa fi de curs (Albert, Hugo i Eva) 
11. Escrit de Jose A. García Gil 
12. Supercruïlla (Mar, Eva) 
13. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió 
 

1) L’acta de la reunió extraordinària de la junta de l’AMPA del 27 de juny resta pendent d’aprovació fins a la 
propera reunió de junta degut a que manca incorporar una rectificació d’última hora feta per un membre de la 
junta respecte a la votació dels projectes del Concurs d’Idees: ha de constar que NO hi ha votacions en contra. 

2) El president, Jóse Ena i el vicepresident, Edu Viza presenten un escrit conjunt de renúncia als seus respectius 
càrrecs des del mateix moment del lliurament del document.  

Es debat entre els membres de la junta sobre la possibilitat d’assumir el càrrec de presidència fins que no hi hagi 
una candidatura ferma, i es deixen un parell de dies per tal que els membres de la junta es manifestin sobre si 
poden assumir el càrrec, o no. En cas que ningú ho assumeixi, es planteja crear una comissió gestora que 
s’encarregarà de portar els temes que fins ara assumia la presidència i fins que es solucioni aquesta situació. 

D’altra banda, sembla que hi ha dos candidats a assumir l’àmbit de festes, encara que restem a l’espera d’una 
confirmació oficial. 

3) Els temes de la presidència que s’hauran d’assumir pels membres de la junta, seran: pla de treball , memòria del 
curs 2016-17, convocatòria de l’assemblea de socis, subvencions, tancament econòmic i contracte amb 
Aiguajoc... Jóse es compromet a passar un llistat amb tots els temes que gestionava fins ara als membres de la 
junta per tal que es puguin organitzar i continuar treballant. 

S’acorda demanar a Olga, d’AEE còpia del document que signa cada curs el president/presidenta de l’AMPA 
respecte al casal d’estiu, per tal de tenir l’arxiu actualitzat. 

Del tema de les subvencions, s’informa que la justificació de l’Infoferranet la porten actualment Elena, Amparo, 
Txus i Júlia. 

Del tema del contracte amb Aiguajoc, Francesc parlarà amb el districte del tipus de relació existent entre 
Aiguajoc i l’AMPA. 

Actualment les claus de l’AMPA les custodien Eva, Roser i Hugo. Cal fer una comprovació per saber si totes 
funcionen, si fa falta alguna còpia, etc. 

S’acorda que l’àmbit de repensing es reunirà i redactarà la memòria 2016-17 i el pla de treball 2017-18 i que 
comunicaran a la junta de l’AMPA qui representarà a aquest àmbit, un cop la Mar Trallero ja ha comunicat que 
deixa de representar-lo. 

4) S’acorda que la secretària farà una crida per decidir entre el 5 i el 7 de setembre com a dates per a la propera 
reunió de junta. 



5) S’informa que, donat que Jóse deixa la presidència de la junta de l’AMPA, deixa també la representació de 
l’AMPA al Consell Escolar. Parlarem del seu relleu a la propera reunió de junta. 

Mar, com a membre del sector de pares/mares al Consell Escolar comenta que és del tot necessari que, abans de 
començar les reunions del Consell Escolar, els diferents representants es reuneixin per parlar dels temes a tractar 
(actualment: Mar, Xènia, Francesc, Pepe, Gemma i Sònia). 

S’acorda que si les actes del Consell Escolar no estan penjades a la web de l’Escola, es demanarà que les pengin 
totes per tal que tothom es pugui assabentar dels temes que es tracten en aquestes reunions, i contribuir així a 
una major transparència i informació. 

6) S’informa que la direcció de l’escola, la representant al Consell Escolar i l’empresa de menjador Alimentart van 
acordar reunir-se abans que acabés el curs per tal de demanar-li algunes millores (més atenció als conflictes, , i a 
data d’avui no ha hagut convocatòria.  

7) Es demanarà que Calàbria 66 convoqui a l’AMPA mitjançant l’adreça de correu general de l’AMPA i no fent servir 
adreces particulars dels membres de la junta, donat que de vegades no s’ha fet el traspàs corresponent 
d’informació. 

Mar comenta que assumeix la representació de Calàbria 66 amb l’AMPA, així com les activitats de caire 
extraescolar que s’ofereixen (finançament propi). Roser comenta que hi ha molta decepció entre les famílies que 
fan l’extraescolar de circ a Calàbria 66 per com s’ha gestionat i les dificultats que s’han trobat, en concret en 
aquesta activitat. 

8) S’informa que fa 10 anys que es va formar el grup de teatre de pares i mares i que probablement no continuarà 
degut a la manca de participació en aquest àmbit.  

Es farà una crida per veure si hi ha pares i mares que vulguin formar part del grup, i es demanarà més implicació 
a l’escola en aquest tema. 

9) S’acorda que el text que va preparar Francesc respecte als tendals es farà arribar a la direcció de l’Escola, a 
l’empresa de menjador (Alimentart) i a Associació Esportiva Eixample (AEE) per tal de conèixer la seva posició 
envers la problemàtica, doncs entenem que, juntament amb l’AMPA, seriem els quatre “agents” implicats en 
trobar una solució. 

10) Resta pendent que es lliuri el document de resum de despeses de la festa de carnestoltes, així com el de la festa 
de fi de curs. Caldrà fer una valoració de les actuacions que s’han fet en aquestes dues festes, doncs han 
trasbalsat l’habitual funcionament de l’AMPA. 

Es torna a demanar a Jóse que faci arribar a Eva i Hugo els correus electrònics que tingui envers carnestoltes, per 
tal que es pugui fer l’escrit que ja es va acordar en una junta anterior i poder constatar com es va arribar a 
“gestionar” la despesa no aprovada per junta i que finalment es  va haver de pagar a Xamfrà. 

11)  L’Eva comenta l’escrit que ha redactat Jose García i que ha fet arribar a la junta de l’AMPA respecte a la decisió 
de l’AMPA de retornar 10 € per fill/filla quan aquests vagin de colònies. Demana opinió als membres de la junta, i 
sol·licita poder contestar l’escrit de manera particular, com a membre de la junta de l’AMPA, i en cap cas, en 
representació de tots els membres de la mateixa. S’acorda que la resposta es pugui fer de manera particular. 

12)  S’informa breument als membres de la junta de l’estat del projecte de la Supercruïlla de Sant Antoni, donat que 
ja s’ha facilitat tota la informació prèviament per correu electrònic. S’informa que tant la Mar com l’Eva 
continuaran en el procés, i que s’informarà a Francesc de les dates de reunió i de tot el que s’esdevingui donat 
que ell és qui porta el tema de Camí Amic dins de l’AMPA, i ambdós projectes estan relacionats. 

13)  Roser informa que s’han creat 10 nous comptes de correu electrònic per l’AMPA, i que s’enviaran a cada àmbit 
les instruccions per tal que configurin el nou compte de correu el més aviat possible. D’aquesta manera, a 
principi de curs es podrà informar a tota la comunitat dels canvis. 

Jóse comenta aspectes del desenvolupament de la recollida de diners per part dels pares i mares de l’alumnat de 
sisè que no estan contrastats i per tant no són certs. S’inicia un debat entre ell i l’Eva, secretària de l’AMPA i 
mare de 6è que aporta la informació real sobre aquesta qüestió. 

Jóse torna a parlar del tema que va quedar reflectit en l’acta de la darrera junta extraordinària de l’AMPA al punt 3, 
“justificació del moviment de 700 € del compte de l’AMPA i del compte d’Eva Caballero (actual secretària del AMPA) 
del qual s’anexen el document i l’explicació” i insisteix en que no ha acusat ningú. S’inicia un debat entre ell i l’Eva, 
secretària de l’AMPA i persona directament implicada en la qüestió, i es demana tancar el tema, doncs ja s’ha exposat 
públicament el que va succeir i tothom pot treure les conclusions que cregui convenient llegint l’acta. 
 
Finalment, Jóse desitja sort als membres de la junta de l’AMPA en el seu comiat com a president. 

Eva Caballero                      Barcelona, 11 de juliol  de 2017 


