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ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA FAMPA-VALÈNCIA
El dia 17 de febrer 2018, a les 12.30h ens reunim en l'IES Jordi de Sant Jordi de València per
a la primera Assemblea General Ordinària de FAMPA València sota el següent

ORDRE DEL DIA:
1.
Constitució de la taula de l'Assemblea
Inicia l'assemblea Esther Concepción preguntant a l'Assemblea i a la taula si estan d'acord a
continuar les funcions en la taula de l'anterior Assemblea i s'assumeix per unanimitat, quedant
de la següent manera:
Secretari d'Actes: Félix Aranda Gómez (IES Bernat Guinovart d'Algemesi)
Moderador: Rubén Pacheco (CEIP Ciutat de Bolonya de València)
Secretària de paraules: Alma Pérez Córdoba (CEIP El Molí de Torrent)
2.
Elecció de la Comissió Executiva de la Federació conforme a l'Art. 16.1 en relació
amb l'Art. 17 dels Estatuts de la Federació. Exposició del seu Projecte d'Activitats
Màrius inicia la sessió on es procedirà a l'aprovació de la nova executiva per als dos pròxims
anys, càrrecs triats en l'anterior reunió extraordinària del Consell de Govern FAMPA
VALÈNCIA del dia 27 de gener. D'altra banda, es comenta el pla de treball establit per a
aquest període de nova executiva amb la participació de les comarques que han d'aportar i
arribar fins a totes les AMPA per a tindre una major comunicació amb totes les AMPA
federades.
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Màrius nomena a cada membre de la proposta de la nova executiva perquè es presenten i
nomenen el càrrec que pretenen desenvolupar durant els dos pròxims anys i indicant que
comarca venen.
Una vegada realitzat aquest procés passem a comentar el Pla de treball realitzat per a aquest
nou exercici on es vol que existisca una transparència, molta participació per part de totes les
AMPA federades que componen Fampa i sobretot que existisca democràcia per a afrontar tots
els nous reptes que ens hem marcat per a aquesta nova etapa.
Una de les idees fonamentals és donar-los major visibilitat als consellers de govern de les
Comarques per a arribar fins a totes les zones on tinguem AMPA i poder ajudar l'equip de
govern de Fampa València en la consecució dels objectius marcats en el nostre pla de treball.
Per a millorar la comunicació amb les comarques s'habilitaran canals com el whatsapp, correu
electrònics i plataformes digitals on aportar accions i experiències de totes les ampa de les
comarques que formen Fampa València.
Aprofitem que som membres de la CEAPA i GONZALO ANAYA, per a oferir als nostres
associats tot tipus d'activitats per a les AMPA i seguir amb les reivindicacions en defensa de
l'escola pública i democràtica.
Per tant, hem de seguir en la línia que estem de la defensa d'un sistema educatiu públic i de
qualitat per a totes les famílies que serà el pilar fonamental perquè els nostres fills i filles
puguen créixer com a persones en una societat més justa.
Iniciem el debat amb:
Elsa fa referència sobre quin tipus de formació tenen els professors i la importància dels
consells escolars. Pregunta si es podria opinar sobre la formació complementària dels
professors.
Ismael treballa en el servei de formació per als professors i comenta que la formació dels
professors li correspon als claustres de cada centre.
Elsa comenta les males condicions de les instal·lacions en els menjadors escolars. Comenta
que la quantia per al manteniment ha pujat de 18.000€ a 50.000€ i espera que això
contribuïsca a la millora de les instal·lacions. Es pregunta què fan els inspectors d'educació.
Esther comenta que els inspectors tenen l'obligació d'atendre les famílies un dia per setmana
per a tractar els temes que necessiten. Al seu torn fa referència a la pàgina 15 del temari
aportat per al Pla de treball on es fa referència als Consells Escolars Municipals.
Màrius convida a Elsa a participar en la comissió de menjadors i a la defensa del menjar
calent en menjadors escolars.
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Ana Belén, per part seua, comenta que hauríem de tindre més informació sobre les beques de
menjadors
Alejandro comenta el problema dels deures per als alumnes i de la necessitat d'una renovació
pedagògica. Es podria crear una comissió per a tractar aquest tema. La taula li aclareix
l'existència que aquest tema ja s'està treballant des de fa un parell d'anys i que seria
convenient continuar desenvolupant-lo.
Teresa pregunta com s'accedeix a les comissions de treball ja establides.
Màrius explica el procediment que fins hui s'ha seguit en la creació i funcionament de les
diferents comissions de treball. No obstant això, aclareix que aquestes són autònomes en el
seu funcionament i casa una d'elles determina la seua metodologia de treball. Passada
l'assemblea, la nova executiva farà una proposta en aquesta línia.
Després del temps de debat passem a la votació, de la proposta de l'executiva per als pròxims
2 anys i del Pla de Treball presentat per aquesta:
-

En contra : 0 vots
Abstencions: 0 vots
A favor: 52 vots

3. Pressupost Ordinari-Extraordinari curs 17-18
Agnès, en qualitat d'exsecretaria de finances i Isabel, com a nova secretària, expliquen el
pressupost del curs 2017-2018. Els i les formadors dels cursos que s'imparteixen a les AMPA
passaran a estar gestionats directament des de FAMPA, sent 5 treballadors per compte alié i
els autònoms que facturen directament a la Federació.
Una vegada repassats tots els punts s'inicia el torn de preguntes per a aclarir els dubtes sobre
el balanç presentat.
José Muela comenta que la partida de cost de treballadors no està augmentada en el
pressupost en comparació amb el del curs anterior a pesar que s'incrementen els seus costos
en FAMPA.
Màrius comenta que és possible que en aquest pressupost encara figure en l'apartat de
formació i no en el de personal. No obstant això, al final el cost total no es veu variat ja que
depén de dues partides que al final es compensen. Aclareix que en el que sí que estalviem és
en els costos de la gestoria sent la de FAMPA molt més barata.
Ana Belén comenta que la partida de pèrdua crèdit incobrable que pertany a les AMPA que no
paguen la quota està a zero.
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Agnès respon que és la previsió que tenim per al present curs, i que s'espera que aquesta
siga a cost zero.
Màrius comenta que en el pressupost la partida de subvencions està per tancar ja que en
dependre de l'administració mai sabem si es retallarà o mantindre.
Ismael pregunta com es defineix el període del pressupost. Esther aclareix que el període
econòmic del curs va de setembre a agost, coincidint amb el curs i així ve reflectit en els
estatuts.
Marise comenta que es podria reduir la partida de correus usant les noves tecnologies.
Les treballadores de FAMPA li comenten que hi ha procediments que estan establits en els
estatuts per a informar de certs temes i a més existeixen moltes zones que no tenen la
possibilitat de comunicació més que la de correu ordinari.
Pedro Luís fa referència a la partida d'amortització d'immobilitzats. Sorgeix un debat en
aquesta línia amb diferents aportacions de els assistents. Queda aclarit que és un concepte
de comptabilitat i que ha de vindre reflectit d'aquesta forma en el pressupost.
Josep Moral pren la paraula per a explicar el treball que s'està realitzant des de la comissió de
quotes que es va crear per a l'estudi d'una cerca d'una distribució més equitativa de les quotes
de les AMPA. S'obri un procés d'estudi, en FAMPA en la línia que puga ser en funció dels
associats que tinga la diferents AMPA, marcant un màxim i un mínim.
Elsa comenta si es paga en les AMPA per membres o per famílies
José Muela comenta la dificultat d'un sistema just per al pagament i fa referència al problema
que suposen les zones rurals, que haurien de tractar-se de forma individual. Així com, la
valoració de dificultats que puga esdevindre que AMPA més grans paguen una quota major.
Pedro Luis parla d'usar les línies i unitats per a fer una valoració més justa i poder traure un
barem per a fer pagar a les AMPA, tenint en compte que existeixen CAES amb tan sols una
única línia, per exemple.
S'ha generat bastant debat i es convida als assistents a participar de la comissió que està
treballant en aquest tema.
Tot això està en fase d'estudi per a poder aprovar si la formula oposada és l'adequada per a
tots els membres de FAMPA València.
Després del temps de debat passem a la votació del Pressupost del curs 2017-2018:
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-

En contra : 0 vots
Abstencions: 0 vots
A favor: 50 vots

4. Elecció membres de la Comissió d'Arbitratge i Mediació conforme a l'Art, 16.1 i als
articles 39,40 i 41 dels Estatuts de la Federació.
Màrius i Esther animen als assistents per a formar part de la Comissió d'Arbitratge i Mediació.
És una comissió que marca els estatuts per a mediar en conflictes interns i d'interpretació. Les
persones membres d'aquesta poden formar part de cap òrgan de govern.

1-Pedro Luis Alonso
DNI:
Mòbil:
E-mail:
C/

2-Cristina Esteve
DNI:
Mòbil:
E-mail:
C/

3-Elsa Vicente
DNI:
Mòbil:
E-mail:
C/
Després de presentar-se les tres persones per a la Comissió d'Arbitratge i Mediació, passem a
votar:
-

En contra : 0 vots
Abstencions: 0 vots
A favor: 50 vots

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les 14.20 hores, del que jo, el
secretari, en done fe.

Félix Aranda Gómez
Secretari d'actes

