ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES
D’ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE BONANOVA
Celebrada el dia 15 d’octubre de 2015
Assistents: S’acompanya la llista d’assistència de l’Assemblea.
Assisteixen també els membres de la Junta Directiva de l’AMPA, menys el Sr. Tomàs Bataller
que excusa la seva absència.
Es constitueix, en segona convocatòria, de forma vàlida segons l’article 13è dels estatuts,
l’Assemblea General ordinària de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi La Salle
Bonanova, a les 20:35 hores del dijous 15 d’octubre de 2015; degudament convocada per
acord de la Junta Directiva.
Presideixen l’acte el president de l’Associació, Sr. Josep Mª Fusté i el secretari, Sr. Jorge
Herranz.
El President inicia l’Assemblea, dóna la benvinguda a tots els assistents i comenta que aquest
any, l’eix central de l’Assemblea General és l’elecció de la Junta Directiva de l’AMPA pels
propers 5 anys.
La Junta actual va ser escollida en l’assemblea general celebrada el dia 20/10/10. A finals del
curs escolar passat i a principis d’aquest, s’ha presentat tot el procés electoral. S’ha
publicitat i explicat al Butlletí de final de curs i s’ha publicat també a la web de l’escola. El
30/09/15 va ser la data fi de la presentació de les candidatures i no s’hi va presentar cap
altra.
Acte seguit es passa la paraula al Sr. Secretari que explica l’objectiu de l’Assemblea d’acord
amb els Estatuts de l’AMPA.
Remarca la importància que hi hagi molts assistents a l’assemblea perquè és el nostre canal
de comunicació amb l’escola, i avui en concret demana que fem una reflexió. L’assistència a
l’Assemblea, és de 40 pares d’unes 1.200 famílies. L’Assemblea és un dels canals on podem
participar, donar la nostra opinió i fer-la vàlida. La informació de la convocatòria ha estat
penjada a la web i s’ha fet arribar als pares a través de vàries vies de comunicació.
Proposa realitzar, com l’any passat i segons recullen els estatuts, la votació a mà alçada i
després de cada punt de l’ordre del dia, així com a intentar agrupar els temes en el punt
sisè, torn obert de paraula, per tal de no dispersar molt els temes a tractar. Tots els
assistents hi estan d’acord.
A continuació es comencen a tractar els punts de l’ordre del dia, que es van fer arribar als
pares a través dels delegats, així com en paper a cada alumne i que també consten a la web
de l’escola.
Primer punt: Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea General
Ordinària anterior.
El Sr. Jorge Herranz comenta sobre aquest punt que l’any anterior es va proposar la no
lectura de l’acta de l’assemblea de l’any passat perquè es demorava molt en el temps (20-25
min). Consta penjada a la web de l’escola i tothom l’ha pogut consultar. Es sotmet a votació
la lectura o no de la mateixa així com la seva aprovació.
Assistents: 40, a favor: 40, en contra: 0, en blanc: 0
Segon punt: Lectura de la Memòria d’Activitats
El Sr. Josep Mª Fusté, comenta que a l’entrada de l’Assemblea s’ha repartit un llibret que
permet fer una breu repassada sobre les activitats de les diferents comissions de l’AMPA que
es van fer l’any passat, i que son les diferents formes de participació que tenim els pares
dins de l’escola.
Es passa a fer una breu exposició de la memòria d’activitats.
La Junta de l’AMPA es va reunir un cop al mes (10 reunions) més una extraordinària al Juliol
per tractar el tema dels llibres.

Remarca sobretot la importància de les reunions de delegats i sotsdelegats juntament amb la
direcció de l’escola i el coordinador de cada etapa.
Com a novetat de l’any anterior, remarcar la creació de la xarxa de treball BonanovaIn. Es
va crear arrel de la petició d’una delegada que la va plantejar farà un parell d’anys i a final
del curs passat, es va poder realitzar.
L’any anterior, hi va haver un increment de sol·licituds de l’ajut a l’escolaritat. La comissió
que porta el tema estableix uns criteris molt concrets i establerts, i en funció de la
documentació acreditativa s’han concedit ajuts d’entre el 20% i el 50% de la quota
d’escolaritat al voltant de 64 alumnes de 38 famílies. La tendència és que aquestes
sol·licituds vagin a l’alça. Actualment hi ha 74 sol·licituds amb la possibilitat que al llarg de
l’any hi hagi alguna més.
Sobre la resta de comissions, a la memòria consta tota l’activitat realitzada aquest passat
curs, així com els membres responsables de cada una d’elles:
Cultura:
PROIDE:
Escola Activa de Pares:
Religió i Obres Socials:
Grup de pregària:
Rel. Públiques i Publicacions:
Convivències i Celebracions:

Sra. Olga Salarich
Sr. Josep Castells
Sr. Josep Castells
Sra. Laia Corrons
Sr. Tomàs Bataller
Sra. Marina Cuccu
Sr. Alfredo Julià

El President agraeix a tots els pares i mares que han col·laborat en totes les comissions de
manera desinteressada i que és una feina que no sempre és d’agrair i insisteix molt en seguir
col·laborant i perquè nous pares també hi participin activament.
L’any anterior ja es va introduir el tema de valoració en les enquestes, ja que hi ha un parell
de preguntes que fan referència a la Junta de l’AMPA. L’any passat es va repartir als pares un
tríptic explicatiu de les diferents activitats que duu a terme l’AMPA amb l’objectiu que els
pares tinguessin més coneixement de què és i què fa l’AMPA.
Respecte als nous projectes, a part de seguir treballant en la xarxa BonanovaIn per
incrementar la participació dels pares i mares de l’escola, es vol intentar que a les reunions
de delegats es tractin els temes que vagin succeint durant el trimestre, i no les últimes
setmanes abans de les reunions de delegats. Es vol fer que les reunions de delegats siguin
més dinàmiques i més resolutives, preparant prèviament els temes a tractar que s’hàgin
generat al llarg del trimestre i així poder donar una resposta o solució.
També volem donar una nova empenta a l’Escola Activa de Pares així com millorar la
comunicació escola-AMPA-pares mitjançant un blog o una app.
Tercer punt: Presentació i aprovació, si escau, de l’Estat de Comptes de l’Exercici
2014 – 2015
El tresorer Sr. Tomàs Bataller ha excusat la seva absència, per tant, presenta l’estat de
comptes de l’AMPA el president Sr. Josep Mª Fusté. Hi ha hagut un superàvit de 4.293,00€
arrel d’un un estalvi de les diferents partides. Es proposa que aquesta quantitat es destini
com a més ingrés per al curs 2015-2016, donat l'increment de despesa prevista, en especial,
a la partida d'ajuda a l’escolaritat que ha augmentat la seva demanda, acabant l’exercici
2014-2015 amb saldo 0€.
Assistents: 43, a favor: 43, en contra: 0, en blanc: 0
Quart punt: Elecció de candidatures per la Junta Directiva
El Sr. Secretari, Jorge Herranz explica una mica el procés electoral que ja s’ha comentat
inicialment.
El 20/10/15 acaba el mandat de l’actual Junta Directiva elegida a l’assemblea celebrada el
dia 20/10/10, i per tant es va voler tenir en conte aquestes dates.
El dia 09/09/15 es va celebrar la convocatòria del procés electoral enviant la comunicació als
pares via paper, mail i a la web de l’escola.

La data límit de presentació de les candidatures va ser el dia 30/09/15 on finalment només
s’hi ha presentat una.
El President dedica unes paraules d’agraïment a la Sra. Marina Cuccu que aquest any no
continua a la Junta, per tota la seva tasca realitzada, sobretot amb la gran feina com a
coordinadora del Butlletí de La Salle Bonanova així com a l’edició especial dels 125 aniverasri
de l’escola. El seu relleu l’assumeix la Sra. Blanca Barjau.
La candidatura actual es presenta amb 18 membres (14 membres de la candidatura anterior
i 4 membres nous). És una candidatura continuista però jove, ja que la major part dels
membres porten menys de 3 anys a la Junta.
El President comenta que encara que només hi hagi una candidatura, aquesta ha de passar
per votació.
S’informa de la nova junta:
President:
Secretari:
Tresorer:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Josep M. Fusté Bardají
Jorge Herranz Piñón
Tomàs Bataller Sánchez
Eduardo Mas Martinez
Miquel Bonet
Alfredo Julià Guilera
Beatriz Llopart Egea
Montse Gil
Ana Solanas

Vicepresidenta: Olga Salarich Narganes
Sots-secretària: Laia Corrons Miró
Vocal: Elisabeth Tintoré
Vocal: Josep Castells Delgado
Vocal: Jorge Soler de Bievre
Vocal: Ana Pallejà García
Vocal: Blanca Barjau Eldracher
Vocal: Ramon Oliver de Querol
Vocal: Maria Valcarce

Assistents: 44, a favor: 44, en contra: 0, en blanc: 0
El President agraeix el recolzament dels pares per donar confiança a la Junta.
Cinquè punt: Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost del l’Exercici 2015 –
2016 per part de la candidatura escollida
El President, Sr. Josep Mª Fusté, presenta a l’Assemblea el nou pressupost.
Es fixa el pressupost en 115.407,00€ (quotes + superàvit de l’any anterior de 4.293,00€)
A l’ajud a l’escolaritat s’hi destinaràn 88.457,00€.
Els anys anteriors es volia evitar sobrepassar el pressupost dels 100.000,00€ per no haver
d’entrar dins la llei fiscal. Actualment, la llei ha canviat i hem d’adequar-nos a ella.
La previsió per beques ha augmentat substancialment així com el pressupost per
convivències.
A la partida sobre “nous projectes” s’imputaria la creació del blog i l’app. S’ha inclòs una
nova partida “gestió administrativa” on s’inclourien, per una banda l’adequació a la LOPD,
que cada dos anys s’ha de fer auditoria i per tant aquest any toca, i per altra banda, la gestió
comptable per les despeses que suposa l’adequació a la nova llei de fiscalitat.
La quota per mes i família proposada per aquest any es: setembre i octubre segueix sent de
7,9€ igual que el curs anterior i de novembre a juny s’incrementarien 0,60€, quedant en
8,5€ per família.
Assistents: 44, a favor: 44, en contra: 0, en blanc: 0
Sisè punt: Torn Obert de Paraula
La Sra. Amelia Fernandez, fa una proposta, juntament amb altres mares, d’ampliació de la
participació a l’Escola Activa de Pares. Proposa participar en el programa Família-Escola Acció
Compartida (FEAC) que organitza la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya (FECC) de la
que La Salle Bonanova ja es membre, on hi ha grups de treball i metodologíes interessants
per als pares com a complement a les conferències ofertades per l’EAP. S’ofereix per crear
una comissió o grup de treball que s’encarregui del tema.
El President li comenta que com a AMPA estem encantats amb la nova proposta i que ens
encantaria treballar-la, però que l’ha de revalidar l’escola ja que també implica el treball
voluntari de professors i quadrar-ho dins el calendari escolar.

No hi ha més consultes.
El Germà Director pren la paraula i agraeix la participació dels pares i mares a l’assemblea.
Remarca la importància d’anar avançant conjuntament poc a poc perquè tots volem el millor
pels nostres fills i filles.

El Sr. Josep Mª Fusté agraeix l’assistència dels presents, així com l’aportació. I sense més
assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 22:05 hores.

