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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FAMPA VALÈNCIA
El dia 17 de febrer de 2018, a les 10:00h 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 mesa de l'Assemblea

Inicia l'assemblea Esther Concepción per a sol·licitar persones que assumisquen els càrrecs
que posteriorment formaran part de l'Assemblea General:
-

Secretari d'Actes
Moderador
Torn de paraules

: Félix Aranda Gómez (IES Bernat Guinovart d’Algemesí)
: Rubén Pacheco (CEIP Ciutat de Bolonya)
: Alma Pérez Córdoba (CEIP El Molí de Torrent)

Es decideix després de formar la mesa de l'Assemblea General Ordinària realitzar una parada
de 15 minuts per a prendre un café i iniciar el treball.
2.

Lectura i aprovació, si escau, de l'acta ordinària de l'Assemblea del 2016.

Es comenta per part de la taula si escau la lectura de l'acta i es decideix no llegir-la, però si
passem a la rectificació dels errors d'escriptura trobats per part dels assistents.
Es vota l'aprovació per unanimitat.
Josep Moral-IES Massamagrell
Ana Belén-Francisco Martínez Fulbura
Josep Moral-IES Massamagrell
Elsa Vicente-CEIP Ausiàs March

- Esther Concepción Haro-CEIP Blasco Ibáñez
- Pedro Luis-Camp de Morvedre
- Rubén Pacheco-IES Misericòrdia
- Alejandro-CEIP Joaquín Rodrigo

3. Memòria de gestió i aprovació si escau.
Pren la paraula Màrius Fullana com a president de FAMPA València i fa una introducció sobre
la memòria de treball presentada per a posteriorment donar pas als representants de les
comarques i ens informen del pla de treball que s'ha iniciat a les seues comarques.
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Màrius agraeix públicament al Consell de govern de FAMPA, a les seues treballadores, als
anteriors membres de l'executiva i als assistents en general pel treball realitzat en defensa
d'una escola pública i de qualitat. FAMPA València representa a tots els pares i mares de les
més de 600 AMPA federades i vol donar-los un missatge de suport en les reivindicacions que
es plantegen en el pla de treball per a aquests dos pròxims anys de govern.
Tenim una potencialitat i hem d'utilitzar-la per a defensar el nostre sistema educatiu públic,
laic, en valencià i no a les retallades en educació que hem estat patint en anys anteriors i
poder tindre una societat més justa.
Esther fa una puntualització sobre el pla de treball presentat perquè siga un treball de
continuïtat, revisable i avaluable allò que no ha eixit bé perquè les pròximes executives vagen
sumant.
Màrius fa referència a la pàgina 44 de la Memòria de Gestió, punt número 8 per a valorar la
importància d'estar al costat de les comarques i no anar darrere de la Conselleria i avançarnos i ser proactius en els temes que ens preocupa en matèria d'educació.
Des de l'Ajuntament de València no se'ns està convocant amb temps suficient per a preparar
les reunions i preparar la informació necessària per a abordar el tema de la Jornada Contínua.
Pedro Luis Alonso troba a faltar criteris sobre la Jornada Contínua escolar per a poder decidir
si el projecte és adequat als interessos dels nostres fills i filles i comenta que les AMPA
hauríem de participar en l'elaboració del projecte. Des de FAMPA s'haurien de marcar criteris
per a l'elaboració del projecte de la Jornada Contínua.
Alejandro opina que hauria d'haver-hi unes directrius sobre el projecte de la Jornada Contínua
perquè els pares podem saber més sobre el tema i que els centres no prenguen les seues
decisions sense comptar amb el col·lectiu de pares i mares.
Després del temps de debat passem a la votació de la Memòria de Gestió:
En contra
: 0 vots
Abstencions : 1 vot
A favor
: 58 vots
Màrius dóna pas als representants de les comarques perquè ens presenten les línies de
treball en les quals estan treballant, començant segons l'ordre que ve en la taula de les
pàgines 24 i 25.

1-RACÓ D´ADEMÚS
2- UTIEL-REQUENA

: No hi ha representant.
: No hi ha representant.
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3- FOIA DE BUNYOL
: ANA BELÉN GÁSQUEZ, estan dinamitzant la comarca, han creat
grup de WhatsApp, han preparat una xarrada sobre el temps escolar i potenciar la
comunicació amb la resta d’AMPA de la comarca.
4-ELS SERRANS
: No hi ha representant.
5-HORTA NORD
: JOSEP MORAL, estan preparant una enquesta per a saber l'estat
de la comarca i han preguntat als anteriors membres sobre el treball realitzat.
6- HORTA SUD
: *XXXX No té suficients delegats, han creat un grup de WhatsApp,
volen començar a treballar tenint un grup de treball i començar a passar informació al grup.
7-CAMP DE TÚRIA
: MARCOS VELA, estan dinamitzant la comarca, volen millorar el
transport entre les localitats per a facilitar l'accés als centres, volen animar la participació i
preocupar-se per les baixes de professors no cobertes amb rapidesa.
8-CAMP DE MORVEDRE : JOSE MANUEL MUÑOZ, Hem establit reunions mensuals,
Transport escolar, reclamar les deficiències en les infraestructures dels centres, el fibrociment
en els centres, jornada sobre el temps escolar, reivindicacions i participació en els consells
escolars municipals.
9-RIBERA ALTA : FELIX ARANDA, Començarem a dinamitzar la comarca, preparar una
carta de presentació per a passar-la a través del correu electrònic facilitat per FAMPA,
realitzar una enquesta a totes les AMPA per a saber quins temes els preocupen, compartir
accions que es realitzen en les AMPA i començar a crear coordinadores en els municipis per a
estar millor comunicats.
10-RIBERA BAIXA : No hi ha representant.
11-CANAL DE NAVARRÉS
: SANTIAGO MARTÍNEZ: No té propostes actualment.
12-VALL DE COFRENTS : No hi ha representant.
13-LA COSTERA : AGNÉS ÚBEDA, hem creat un grup de WhatsApp i un e-mail per a
passar informació, xarrada sobre el temps escolar, hem creat un grup de treball sobre les
incidències de la Jornada Contínua.
14-LA SAFOR
: No hi ha representant.
15-LA VALL D´ALBAIDA : No hi ha representant.
16-VALÈNCIA *CIUTAT : RUBEN PACHECO, continuen de la defensa de l'escola pública,
resolent els problemes amb l'Ajuntament de València, millorar la comunicació amb les AMPA i
FAMPA, fomentar la participació dels pares en defensa de l'escola pública.

4. Balanç del curs 2016-2017. Aprovació si escau.
Agnés Úbeda en qualitat de secretària de finances de l'executiva explica el balanç del curs
anterior segons el pressupost presentat i el balanç de resultats del curs lectiu (del 01 de
setembre al 31 d'agost).
Una vegada repassats tots els punts s'inicia el torn de preguntes per a aclarir els dubtes sobre
el balanç presentat.
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José Muela comenta que la partida de pèrdues crèdit incobrables que correspon a les quotes
d’AMPA que no han pagat i que s'acumulen fins a 6 rebuts sense cobrar no hauria d'aparéixer
en el balanç per a no desvirtuar el balanç final.
Elsa Vicente, comenta que la despesa de manteniment d'equips informàtics s'hauria de
valorar la contractació d'una empresa per al manteniment tancat. Al seu torn comenta que
s'hauria de veure opcions sobre les comissions bancàries.
Esther Concepción explica que el motiu de l'increment en despeses informàtiques s’ha produït
pel canvi corporatiu de l'associació que ha passat de FAPA a FAMPA.
Agnés Úbeda, comenta que veuran la possibilitat de buscar una empresa per a realitzar un
pack multiassegurança i poder reduir aquesta partida.
Marcos Vela, comenta que en Triodos Bank no cobren comissions.
Rubén Pacheco, comenta que FAMPA hauria d'aconseguir que se'l reconega com a comunitat
educativa per a evitar les comissions bancàries. Recomana al servei jurídic de FAMPA que
s'informen d'aquest tema.
Elsa Vicente, comenta que ells estan treballant amb Caixa Popular que són cooperativa
valenciana, defensen l'escola en valencià i tenen un cost més baixet.
Raquel Lobato comenta que no es busque tan sols el criteri econòmic i es tinga en compte
altres valors de l'entitat.
Nelo Villanueva, comenta que no es tinga a una AMPA si no paga en el balanç per a tindre
una visió més justa.
Violeta Lerma, comenta que l'elecció de les entitats també ve donada per la localitat i el seu
entorn.
Després del temps de debat passem a la votació del Balanç del curs 2016-2017:
-

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

5. Nomenament de tres censors de comptes per a l'exercici 17-18 (Segons Art. 20: cap censor
de comptes podrà ostentar càrrec algun en els òrgans de Govern de la Federació).
Lali Villanueva pren la paraula per a demanar qui vol ser censor de comptes segons les
condicions comentades. Indica que se sol realitzar un mínim d'una intervenció a l'any pel que
suposa poc treball i anima als assistents a participar.
1-Oscar M. Moreno Martínez
DNI: 52713506-J
Móvil: 620 567 087
oscarina@uv.es
C/Doctor Lluch, 28,5 46011 Valencia

2-Jose Muela Calles
DNI: 33459705-H
Móvil: 648 266 329
muelacalles@gmail.com
C/Serra, 1-13 46100 Burjasot
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3-Bonifaci Carrillo Maniques
DNI: 20006934-Q
Móvil: 656 687 701
bonicarrillo@gmail.com
C/Calvestra, 19 46185 La Pobla de Vallbona
Després de presentar-se les tres persones per al càrrec de Censors de comptes, passem a
votar:
En contra
: 0 vots
Abstencions : 0 vots
A favor
: 60 vots

6. Ratificació contractes de personal.
Agnés Úbeda pren la paraula i explica que les condicions de les treballadores de FAMPA
València no han patit cap canvi. Actualment hi ha 3 persones treballant, però s'ha valorat
l'opció d'assumir el cost dels formadors per part de FAMPA, ja que s'han realitzat números i és
més rendible que el sistema actual pel qual FAMPA pagava els seus serveis a FEVAEX. Una
part dels formadors formaran part de la plantilla amb contracte a temps parcial i una altra part
són autònoms que facturaran a FAMPA els seus serveis contractats. Aquesta modificació ja
ha sigut aprovada en Consell de Govern, i ací es presenta per a la seua ratificació.
Màrius Fullana comenta que aquesta reducció econòmica ve donada perquè els serveis que
la gestoria de FEVAEX passa a FAMPA són més elevats que si els gestionem nosaltres
mateixos.
Després de les explicacions aportades passem a votar:
En contra
: 0 vots
Abstencions : 0 vots
A favor
: 60 vots

7. Ratificació d'altes i baixes de les AMPA.
Esther Concepción explica les baixes i altes presentades en la documentació proporcionada.
Des de FAMPA s'intenta saber quins són els motius pels quals es donen de baixa algunes
AMPA per a informar o ajudar si fóra possible perquè no es produïsca.
Haurien d'assumir aquesta funció d'informar a FAMPA les comarques a través dels seus
representants i d'aquesta forma tindre els canals de comunicació actius.
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Marcos Vela comenta que es podria passar pels centres on es donen de baixa per a saber
quin ha sigut els motius i informar a FAMPA.
Després de la informació aportada passem a votar:
En contra
: 0 vots
Abstencions : 0 vots
A favor
: 59 vots

8. Suggeriments i observacions.
S'inicia el torn de suggeriments per part dels assistents.
Màrius Fullana dóna una explicació breu sobre FEVAEX i el treball que s'està realitzant i
anima a la participació a ser membre del patronat de la Fundació.
Informa que continua funcionant la comissió Fibrociment No Gràcies i anima als centres que
encara estiguen pendents de retirada o valoren que puguen tindre aquesta substància en els
seus centres, criden FAMPA perquè els dirigisquen a la comissió.
Alejandro planteja una situació sorgida en el seu centre sobre la participació d'un representant
dels pares en les comissions de convivència quan existisca algun conflicte.
Esther Concepción li comenta que es revisarà el protocol per a poder donar una resposta
adequada a la consulta plantejada i saber si és possible estar present en la comissió de
convivència.
Rubén Pacheco comenta la importància de conéixer des de les comarques, el protocol
general en els canvis de les directives en les AMPA i saber totes les responsabilitats, funcions
i obligacions que suposen els càrrecs assumits en les AMPA.
Ana Belén Gásquez, comenta que el tema del fibrociment en el seu centre es resoldrà en breu
i s'hauria de donar una solució des de l'administració al problema del transport.
Raquel Lobato comenta la problemàtica en els col·legis amb les línies de 2 anys. Pel que
sembla no hi ha un projecte real que gestionen les activitats extraescolars, menjadors, neteja
de dents, etc.
Josep Moral comenta com és el criteri per a l'elecció dels formadors. Màrius Fullana li respon
que l'executiva va establint uns criteris en funció de les demandes de les AMPA i les
necessitats formatives específiques. Aquestes s'exposen en el CG per al debat corresponent.
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I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió a les 12.30 hores, del que jo, el
secretari, en done fe

Félix Aranda Gómez
Secretari d'actes

