
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE
L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2017.
 
A Picanya, sent les 17:15 hores del dia 14 de desembre de 2017, es reuneixen, baix la presidència de David
Chapa Mingo, els següents integrants de l´Assemblea General:
 
Sílvia Mínguez Moya
Núria Poll Borràs
Roger Sarrià Batlle
Sara Sánchez Asensi
Núria Tordera Santamatilde
Mª del Puig Mora Muñoz
Isabel Núñez Ruiz
Merxe López Barbero
Abel Guallar i Sanroque
Consuelo de la Rubia Guijano
José Luís Jarque Acedo
Ester Carrasco Fernández
Carmina Morella Giménez
Manolo Pérez Aixendri
David Cervera Cosme
Alejandro de Esteban Fernandez
Gemma Ruiz Cárcel
Miquel Àngel Soler Giménez
Mª Ángeles Bruño Martí
Mª Enriqueta San Andrés Lorente
Alfons C. Polo i Péris
Josep Chapa i Mingo
Dariana Groza
Juan Manuel Torres Escrig
 
La resta de membres excusen la seva falta d’assistència
 
Assisteix també Juan López Roca com a secretari.
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió, procedint a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
 
1.                 APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 
S´aprova per unanimitat l´acta de la sessió de data 10 d´octubre de 2017
 
2.                 PRESSUPOST 2017/2018
 
Per el Tresorer de l´Associació es dona compte de l´esborrany de pressupost per l´exercici 2017/2018
 
Sara Sánchez manifesta que creu que l´import destinat a secundaria per les colònies deuria repartir-se entre tots
els cursos, no proporcionalment, però sí igual pagar alguna eixida als altres.
 
Sílvia Minguez manifesta estar d´acord.
 
Juan Manuel Torres comenta que ells van mirar de donar eixos diners també a l´escola i que ells, en cert sentit,
decidiren.
 
Núria Tordera comenta que també hi ha que tindre en compte que hi ha activitats en les que secundaria no
participa, per exemple l´animació lectora.
 
Núria Pol manifesta que hi ha diners per pagar alguna eixida de l´AMPA, mantenint els diners de secundaria.
 
Ester Carrasco exposa que parlant amb Empar es va traslladar que estaria bé mantindre l´aportació a secundaria.
 
Josep Chapa sosté que hi ha que vore l´escola en la globalitat, l´escola es una i hi ha que ser solidari.
 
En el debat es formulen algunes modificacions al esborrany de pressupost.
 
Sotmès l´assumpte a votació, l´Assemblea General, per majoria, amb el vot en contra de Merxe López i Carmina
Morella, i les abstencions de Mª Ángeles Bruño, Roger Sarrià i David Chapa, ACORDA:
 



ÚNIC: Aprovar el Pressupost de aquesta Associació per l´exercici 2017/2018, amb el següent  contingut:
 

 
PRESSUPOST
2017-2018 AMPA

   

C O N C E P T E   PRESSUP.17/18 REALITZAT
17/18

     

I N G R E S S O S   17.186,00 € 7.186,00 €

Arrossegament saldo curs
2016/2017

  7.186,00 € 7.186,00 €

Quotes Associació   10.000,00 € 0,00 €

Subvencions   0,00 € 0,00 €

rebuts tornats AMPA   0,00 € 0,00 €

D E S P E S E S   11.881,55 € 2.074,92 €

Aportació a l'escola    0,00 €

Material esportiu escola   500,00 €  

Remodelació Biblioteca   750,00 €  

Acondicionament pati
escola

  750,00 €  

  TOTAL 2.000,00 €  

Aportació a les famílies     

Infantil i Primaria
(eixides/excursions)

  900,00 €  

Intercanvis i viatge Fi de
Curs 2018

  2.500,00 € 0,00 €

  TOTAL 3.400,00 €  

Biblioteca   272,94 € 0,00 €

Comanda de llibres   400,00 €  

Animació lectora 29/11/17   150,00 €  

Cavall Fort (subscripcions
a revistes)

  62,56 €  

Camacuc (subscripcions a
revistes)

  40,00 €  

Faristol (subscripcions a
revistes)

  22,00 €  

Tatano (subscripcions a
revistes)

  52,50 €  

  TOTAL 1.000,00 €  

Grup Secundaria   700,00 € 0,00 €
     



Grup "Conviure"   700,00 € 0,00 €
     

Grup "Coeducació"   700,00 € 0,00 €
     

Grup parelles de Valencià   200,00 € 0,00 €
     

Organització AMPAfest
2017

  2.200,00 € 1.976,32 €

Despeses d'administració     

Gestió (Fotocòpies,
Tramesa, Guarderia...)

  600,0 € 20,00 €

Comissió tramesa rebuts   110,0 € 0,00 €

Comissions nou compte
AMPA - Caixa Popular

  30,00 € 15,00 €

One & One (manteniment
pàgina web)

  61,55 € -96,40 €

Inscripcions Associació     

Federació Associació
AMPES València

  140,00 € 160,00 €

Amics Escola Valenciana   40,00 €  

Remanent   5.304,45 € 5.111,08 €

 
3.                 MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
 
Vist el que disposa l´article 13 dels estatuts d´aquesta Associació, en relació amb la convocatòria de les
assemblees, i atenent a l´establert a l´article 7 de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, de
Associacions de la Comunitat Valenciana, es proposa la modificació del esmentat article 13, que quedaria redactat
en el següent sentit:
 
«Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, fent-se, amb caràcter general, a la seu electrònica fixada per l´Associació per
la seua informació general, sense perjuí de realitzar-se, amb caràcter personal mitjançant l´enviament d´un
missatge al compte de correu electrònic o a la terminal de telefonia mòbil indicat per l´associat que així ho desitge.
Els anuncis de la convocatòria es col·locaran, així mateix, en el tauler d’anuncis de l’AMPA en el recinte del centre
docent amb una anticipació de quinze dies com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la
reunió, així com també l’ordre del dia.
 
El secretari redactarà l’acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que
s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es
llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprove o no».
 
Sotmès l´assumpte a votació, l´Assemblea General, per unanimitat, ACORDA:
 
PRIMER: Modificar l´article 13 dels estatus de l´Assemblea, que quedarà redactat en el següent sentit:
 
«Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, fent-se, amb caràcter general, a la seu electrònica fixada per l´Associació per
la seua informació general, sense perjuí de realitzar-se, amb caràcter personal mitjançant l´enviament d´un
missatge al compte de correu electrònic o a la terminal de telefonia mòbil indicat per l´associat que així ho desitge.
Els anuncis de la convocatòria es col·locaran, així mateix, en el tauler d’anuncis de l’AMPA en el recinte del centre
docent amb una anticipació de quinze dies com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la
reunió, així com també l’ordre del dia.
 



El secretari redactarà l’acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que
s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es
llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprove o no».
 
SEGON: Establir com a seu electrònica de l´Associació la direcció  www.ampagavina.org
 
4.                 GRUPS DE TREBALL
 
Sara Sánchez dona compte del grup de co-educació i del grup conviure.
 
Ester Carrasco dona compte del grup de secundaria
 
Abel Guallar dona compte del grup per la llengua
 
Josep Chapa dona compte del grup de comunicació
 
5.                 ALTRES ÒRGANS
 
              Es dona compte de l´acord de la Junta Directiva de l´associació, adoptat en sessió de 24 de novembre de
2017, relatiu als representants de l´AMPA en els òrgans que a continuació es relacionen:
 
-       Comissió de menjador de l´Escola: David Cervera.
-       Comissió de transport de l´Escola: Mª Ángeles
-       Comissió de Convivència de l´Escola: Núria
-       Consell Escolar: Ester
-       Consell Escolar Municipal: Dariana 
 
6.                 RATIFICACIÓ DE L´ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA RELATIU A L´ADHESIÓ AL PACTE VALENCIÀ
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA
             
              Es dona compte de l´acord de la Junta Directiva de l´associació, adoptat en sessió de 24 de novembre de
2017, relatiu a l´adhesió de l´AMPA D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA al pacte valencià contra la violència de
gènere i masclista, per la seua ratificació a l´Assemblea.
 
Sotmès l´assumpte a votació, l´Assemblea General, per unanimitat, ACORDA:
 
ÚNIC: Ratificar l´adhesió de l´AMPA D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA al pacte valencià contra la violència de
gènere i masclista.
             
7.                 PRECS I PREGUNTES
 
Gemma Ruiz manifesta que a classe de tercer tenen un problema amb un xiquet, i considera que l´escola no posa
els mitjans suficients per atendre les seues necessitats. Volíem demanar ajuda a l´AMPA, perquéconsidera que l
´escola ho ha anat tapant, i el problema, conforme els xiquets es fan més majors, es més greu. Hem demanat a l
´escola que el xiquet no estiga a soles sense cap adult. L´escola ens ha dit que si, i que ho estan tractant també
amb Conselleria, però que no ho veuen.
 
Sílvia Minguez exposa que es mare d´una xiqueta de la mateixa classe, que en les reunions de l´anterior directiva
de l´AMPA amb la direcció aquest tema ja es va tractar, per la qual cosa fa extensiva la petició a aquesta directiva
de l´AMPA de que en les reunions amb la direcció es continue tractant el tema.
 
Distintes persones intervenen en relació amb aquest assumpte, manifestant el seu malestar davant el que
consideren una problemàtica en la vigilància al pati de l´escola, amb possibles agressions als xiquets, sol·licitant
que el xiquet estiga vigilat contínuament, i exposant la seua intranquil·litat i por.
 
Juan Manuel Torres exposa que aquesta problemàtica es va tractar al Consell Escolar, on Jordi va donar
explicacions, si bé considera que l´escola no vol compartir les coses i que hi ha cert obscurantisme en temes de
violència.
 
Distints pares manifesten la seua voluntat de que es trasllade a l´escola que consideren que no s´estan fent prou
actuacions, posant com a exemple que s´ha sol·licitat una reunió general a l´escola, que s´ha negat.
 
David Chapa manifesta que ho traslladarem a l´escola.
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 19.15 hores de la data indicada a l’encapçalament, el President
alça la sessió.


