Acta de la Junta:
Dia: 15 - 01 - 19
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Eva L, Marta G, Eva G, Maria, Rozenn, Jessybel, Manel, Montse, Bàrbara, Eli A.
Ordre del dia:
1. Revisió dels documents: Estatuts de l’associació, reglament de règim intern i document d’inscripció
com a persona sòcia de l’AFA..
1.1 Estatus de l’associació
1.2 Reglament de règim intern
1.3 Document d’inscripció com a persona sòcia de l’AFA.
2. Acordar dates per celebrar junta oberta i assemblea extraordinària.
Desenvolupament de la sessió
1. 1. Estatuts de l’associació.
a) El primer que plantegem és el canvi de nom, d’Ampa a Afa, i hi ha diverses opinions entre els
membres de la junta. Per una banda pensem que el terme “famílies” inclou no només als progenitors,
sinó també als germans dels infants escolaritzats a l’escola, i aquests no són socis de l’associació, ja que
només ho poden ser els pares, les mares i les persones tutores. També comentem que el terme “família”
pot no incloure totes les maneres de pensar i d’educar les criatures (per exemple, educar entre un grup
d’amics). Per altra banda, pensem també que el terme famílies és més amable i que moltes Ampes
s’estan canviant el nom per Afa.
Acordem que canviem el nom d’Ampa per Afa perquè entenem que el nom de l’associació és lliure, no
vincula el contingut dels Estatuts, i perquè a la majoria ens agrada més.
b) Canviem la redacció de l’objectiu de fer activitats “al marge de la competició” i diem “que no
fomentin la competició” (article 2 k)
c) Parlem del termini d’antelació previst a l’esborrany dels Estatuts per delegar el vot i avisar la junta la
intenció del soci de delegar el vot. Després de valorar-ho, decidim que, per afavorir la màxima
representació de famílies, no caldrà cap preavís a la junta i que redactarem un model de delegació del
vot que haurà d’omplir-se per la persona sòcia i portar exactament aquell model el dia de l’assemblea.
Les persones de la junta que rebin la persona que porta una delegació de vot comprovaran que la
persona delegant i la delegada són sòcies i li lliurarà els vots que corresponguin (article 5).

d) Suprimim com a drets dels socis l’accés als Estatuts i el Reglament de Règim Intern, perquè entenem
que estan penjats al web i que són públics. A més a més, ja fem constar que per donar-se d’alta com a
persona sòcia has de declarar que estàs assabentat d’aquests dos documents (article 5).
e) Pel que fa a les facultats de l’assemblea general, suprimim de l’esborrany que l’Assemblea hagi
d’examinar la memòria anual feta per la junta, perquè valorem que ja ho expliquem a les actes que
pengem al web, i suprimim també que l’assemblea pot sol·licitar la declaració d’utilitat pública, perquè
ja ho diu la llei (article 9).
f) Valorem que és important que a la junta no hi hagi cap persona que treballi per a l’associació, però
considerem que és excessiu que sigui fins al segon grau i ho deixem només en el primer grau (article
14.5)
g) Suprimir de l’esborrany les tasques de la presidència de presentar, presidir i dirigir els debats, pensem
que qualsevol membre de la junta ho pot fer (article 21).
h) Afegim que el Reglament de règim intern pot preveure la cessió o subcontractació de la gestió del
cobrament de quotes a terceres entitats (article 26).
1.2. Reglament de règim intern.
a) Substituïm “pares i mares” per famílies i no concretem les activitats de migdia –atès que poden
canviar amb el projecte educatiu del centre (capítol 1)
b) Especifiquem que la junta és un òrgan on les famílies poden participar-hi voluntàriament per fer
pública la nostra intenció d’obrir-nos a totes les famílies (capítol 2)
c) Parlem una estona dels requisits per formar part de la junta, com haver participat en les Ampes
obertes, formar part d’una comissió o si ho demana la junta directament. Valorem que estan
contemplades totes les opcions de les famílies, i que és una bona manera de protegir la junta de
persones que no tenen per objectiu afavorir una bona entesa, però preferim mostrar-nos com una junta
oberta que acull a totes les persones voluntàries i suprimim els requisits (capítol 2)
d) Suprimim del document les comissions d’Afers exteriors, perquè les tasques les va assumir la del Camí
escolar, i també suprimim la dels Activistes, perquè no es faran les proves de 3r, perquè no té membres i
perquè entenem que les funcions d’aquesta comissió les pot assumir la junta (capítol 2n).
e) Redactem novament el capítol 3 de manera que no especifiquem els serveis pels no socis, perquè
estan establerts a l’annex 5.
f) Parlem de si és convenient que els no socis paguin una matrícula. Valorem que ens hem de fer socis de
l’associació per convenciment, no per un tema econòmic, però alhora considerem que hem d’intentar
que els serveis i les activitats no siguin deficitaris per poder-los seguir fent com fins ara. Com els diners
dels no socis van a parar a cobrir les despeses, valorem que és convenient que els no socis paguin
matrícula per fer ús dels serveis de l’associació.

