
 
 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 

Dia: DISSABTE 16 de desembre de 2017 

Hora: 10:00 hores 

Lloc: Seu FaPaC Terres de l’Ebre (C/ Verge del Carme, 2, Amposta) 

Assistents: 

1. Belén Tascón (Presidenta) 
2. Xènia Amorós (Vicepresidenta) 
3. Òscar Montes (Vicepresident) 
4. Javier Castelló (Secretari) 
5. Susana Canet (P. Baix Llobregat) 
6. Eva Trias (P. Girona) 
7. M. José Forcada (P. Terres de l’Ebre) 
8. Albert Riera (P. Barcelona ciutat) 
9. Núria Muñoz (Vocal) 
10. Carme Roca (Vocal) 
11. Xavier Pedrol (Vocal) 
12. Carles Benito (Vocal) 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Aprovació, si s'escau, de l’acta anterior 
 

S’impugna l’acord de deixar de formar part de la EPA: la JG no té la potestat de decidir deixar 
de formar part d’una organització ja que aquesta decisió correspon a l’Assemblea General. 

 
      S’aprova l’acta per unanimitat amb la impugnació del punt referent a la EPA. 
 
2.- Presentació nous membres de la Junta General 
 

Tots els membres presents es presenten.  
 
La Xènia Amorós expressa que no se sent còmode amb el càrrec de Vicepresidenta de 
polítiques educatives perquè ella es va presentar a les eleccions com a Vicepresidenta, 
càrrec que entén que no té cap responsabilitat específica sinó que s’ha d’entendre com una 
assistència a la Presidenta en tot allò que sigui necessari. 
 

3.- Informacions presidència 
 
Organigrama polític de l’entitat: Belén explica l’organigrama polític de l’entitat i els seu 
funcionament per àrees. En les diferents àrees els vocals s’organitzen i treballen plegades 
amb una organització horitzontal. 
 
Campanya Change.org: per coherència es planteja que el 21D a FaPaC sigui dia no laborable, 
no recuperable i retribuït per als treballadors. 
 



 
 
 
 

- S’aprova per unanimitat 
 
Debat 13D: s’explica com va anar el debat polític d’educació organitzat pel MUCE. 
Comunicacions Junta General: d’acord amb el to d’algunes conversacions al whatsapp de 
Junta General, s’explica que les comunicacions a Junta General es faran per correu electrònic 
per evitar la immediatesa d’alguns comentaris que constitueixen faltes de respecte. 
 
Temes laborals: s’expliquen les decisions urgents que ha hagut de prendre la Junta 
Permanent com a conseqüència de la incorporació immediata del Miquel Cassares al lloc de 
responsable de l’Àrea Jurídica i la contractació de la Lidón Gasull com a Directora Tècnica. 
 

 
4.- Línies matriculació 
 

El Marco Béjar és qui havia proposat aquest punt de l’ordre del dia. Però s’aprofita per 
comentar diferents temes: 
 
1. Tarifació social de les escoles bressol: FaPaC no pot estar en contra de la tarifació social 

ja que és la forma de caminar cap a la gratuïtat del sistema, però FaPaC ha d’estar 
vigilant que el procés es faci correctament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

2. La Xènia Amorós presenta una idea sobre la que ha estat treballant. Entén que els òrgans 
de govern de la FaPaC han d’autoformar-se, generar coneixement i construir un relat 
propi com entitat. Per això planteja que es faci debats trimestrals sobre els següents 
temes: 
- Concerts educatius 
- Segregació escolar 
- LEC i LOMCE 
- Finançament de l’escola pública 
- Innovació 
- Educació feminista 
- Inclusiva 
- Planificació 
- Altes capacitats 
L’enllaç al document sobre els debats que ha preparat la Xènia és el següent: 

https://docs.google.com/a/fapac.cat/document/d/10cHlCeCqc6e2Id574jjuxlv8nZf
uOxUm0QDDxbP-EL4/edit?usp=sharing 

 
S’aprova per unanimitat 

 
5.- Proposta d'adhesió a la Plataforma Por unos comedores responsables 
 

Carme Roca explica en què consisteix la Plataforma i pregunta si la JG creu adient  adherir-
se. La JG entén que és el grup de menjador qui ha d’avaluar si convé o no adherir-se i després 
traslladar-ho a la JG. 
 

6.- Composició junta permanent 
 

https://docs.google.com/a/fapac.cat/document/d/10cHlCeCqc6e2Id574jjuxlv8nZfuOxUm0QDDxbP-EL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/fapac.cat/document/d/10cHlCeCqc6e2Id574jjuxlv8nZfuOxUm0QDDxbP-EL4/edit?usp=sharing


 
 
 
 

Es discuteix sobre si és necessari que s’incorporin més membres a la Junta Permanent. La 
Junta General creu que el President, Vicepresidents, Tresorer i Secretari hi han de ser i 
mentre la Junta Permanent no prengui decisions que corresponen a la JG i informi de les 
decisions que es prenen no veuen inconvenient que la composició de la Junta Permanent 
continuï amb la mateixa composició. 

 
S’aprova per unanimitat 
 

7.- Comissió econòmica 
 

La comissió econòmica s’ha de posar en funcionament i ha de ser una comissió mixta 
composta per representants de la Junta General i tècnics. Es planteja la següent composició: 

- Tresorera i 2 vocals 
- Directora Tècnica i tècnica de comptabilitat 

 
S’acorda que a la propera JG es decideixi qui són els dos vocals de JG que en formaran part. 

 
      S’aprova per unanimitat 
  
8.- Proposta per l'elaboració dels estatuts de l'entitat. Presentació document de bases 
 

Es presenta un document explicatiu sobre els punts febles dels actuals Estatuts i s’explica la 
necessitat d’iniciar un procés participatiu amb les AMPA del territori per tal que els nous 
Estatuts que es redactin estiguin consensuats i reflecteixin l’organització natural de les 
AMPA del territori. 

Es posa en qüestió el funcionament de l'organització territorial actual per la manca d'una 
regulació adequada i s’apunta que seria interessant que els representants territorials fossin  
a la JG com a membres de junta i no com a representant territorials. 
 
 
S’aprova per unanimitat l’inici del procés participatiu 
 

9.- Balanç social de l'entitat 
 

En el marc del projecte PANORÀMIC s’acorda cedir les dades de FaPaC i s’acorda també 
iniciar un balanç social de l’Entitat, 

 
S’aprova per unanimitat 

 
10.- Proposta de debat sobre el posicionament de Fapac envers la situació política catalana 
 

Es discuteix sobre si FaPaC ha de sotmetre a debat entre els seus associats quina postura 
ha de prendre davant la situació política catalana. 

 
S’acorda que FaPaC no ha de sotmetre a debat aquesta qüestió perquè els objectius i fins 
de FaPaC són els que marquen els Estatuts i en aquests límits és per on s’ha de moure 
FaPaC en els seus pronunciaments. S’entén que sotmetre a debat aquesta qüestió es deixa 
fora a la meitat dels associats i FaPaC representa a tothom independentment de la 
ideologia política dels seus estats, sempre dintre dels límits estatutaris.  
 



 
 
 
 

S’adjunta en annex, el document que va presentar el Xavier Pedrol sobre el posicionament 
de FaPaC. 

 
S’aprova per unanimitat no sotmetre a debat la postura de la FaPaC 

 
11.- Altres temes 
 
S'acorda anular la decisió de què els presidents territorials no puguin liderar comissions de 

treball de la Junta General. 

S’acorda per unanimitat 


