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REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA 

DIA:  9 de novembre de 2019 

HORA: 10h 

LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic) 

Assistents: 

Membres de la Junta Directiva 

1. Belén Tascón (presidenta) 

2. Xènia Amorós (vicepresidenta) 

3. Jordi de Carreras (tresorer en funcions) 

4. Núria Muñoz (vocal) 

5. Carme Roca (vocal) 

6. Marina Gassol (vocal) 

7. Carles Benito (vocal) 

8. Susana Canet (vocal) 

 

Assistents no membres Junta Directiva 

9. Lidón Gasull (directora FaPaC) 

10. Santi Moreno (coordinadora la Pepeta) 

11. Elisabet Ríos (AMPA Saltells Cerdanyola) 

12. Jerónimo Hervás (AMPA Saltells Cerdanyola) 

 

 

Temes a tractar i acords: 

1) Aprovació, si escau, de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat 

 

2) Aprovació, si escau,  de la memòria d’activitats 2018-2019 

S’aprova per unanimitat 

 

3) Aprovació, si escau, del balanç econòmic 2018-2019 

S’aprova per unanimitat 

 

4) Presentació i aprovació, si escau, del pla anual d’actuació del 2019-2020 

S’aprova per unanimitat 

 

5) Presentació i aprovació, si escau,  del pressupost 2019-2020 

S’aprova per unanimitat 
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6) Informacions direcció 

 

Organització AGO: Igualada / Museu de la Pell / bus des de Barcelona / invitació a totes les 

representants de les escoles públiques d’Igualada / activitat revisió canvi de nom FaPaC 

(presentació de proposta en els pròxims dies) 

 

7) Informacions presidència 

 

 Manifestació Llei Aragonès a les 12h davant del Departament d’Educació. Es demana 

que es faci boca orella i fem circular el missatge de whatsapp i resta de xarxes socials. 

 Jornades feministes: 16 de novembre (matí i tarda) 

 

8) Informacions vicepresidència 

1. consell escolar 
 

 S’ha aprovat el nou reglament amb vot en contra de la FaPaC. 
 

 El nou reglament preveu que la composició de la comissió permanent sigui per votació 
dels sectors, no estem d’acord, ja que la nostra representació al CEC (1 membre) no 
es correspon amb la nostra representació de la comunitat educativa. Per això vam 
expressar que consideràvem que primer calia revisar la llei del CEC que determina la 
composició i després decidir com s’ha de conformar la comissió permanent i la resta 
de comissions.  

 
 El nou reglament permet que hi hagi 1 substitut. 

 
 El nou reglament no es pot aplicar perquè la llei ja no és vigent. 

 
 S’ha rebutjat a la permanent la proposta que s’inclogui en el pla de treball de la 

comissió de finançament l’anàlisi del finançament de l’educació, la proposta ha estat 
rebutjada per la permanent, per considerar que no és objecte del CEC la fiscalització 
dels comptes del departament. Actualment la comissió de finançament no té cap 
objectiu per a aquest curs.  

 
2. MUCE 

 
 El proper objectiu és trobar-se amb la comissió d’economia del parlament formada per 

tots els partits i poder presentar les nostres demandes de cara a l’elaboració del nou 
pressupost. 

 S’ha incorporat al MUCE el sindicat CSC 
 

9) Altres temes 

 

 AMPA Saltells de Cerdanyola: pregunten com recuperar les línies perdudes 

 

 Campanya Plataforma per la Llengua: signar una carta de suport 

 

 CET Hospitalet: de 54 centres de l’Hospitalet, 50 tenen sobre ràtio i 16 tenen bolets 

(requereix de més centres educatius) 
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 Millorar les convocatòries de junta directiva per fer-les amb 

més anticipació. 

 

 Dates juntes directives: 11/01; 07/03; 09/05; 04/07 

 

Barcelona, 30 de novembre 2010 

 

 

 

 

Belén Tascón        Javier Castelló 

Presidenta        Secretari 
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