REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA
DIA: Dissabte, 16 de març 2019
HORA: 10h
LLOC: Seu FaPaC (C/Cartagena, 245, àtic)

Assistents
Membres de la Junta Directiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Belén Tascón (Presidenta)
Xènia Amorós (Vicepresidenta)
Javier Castelló (Secretari)
Isabel Pérez (Tresorera)
Marina Gassol (vocal)
Laura Carod (vocal)
Susana Canet (vocal)
Carme Roca (vocal)
Andrea Tuset (vocal)

No membres de la Junta Directiva:
10. Lidón Gasull (Directora FaPaC)
11. Santi Moreno (coordinadora AMPA Terrassa)
12. Jordi de Carreras (coordinadora AMPA Poblenou)
Acords:
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S’aprova per unanimitat
2) Informacions Presidència i Vicepresidència
Veure documents adjunts
3) Composició de la Junta Directiva d’acord amb l’entrada en vigor dels nous Estatuts aprovats a
l’Assemblea General de novembre 2019
D’acord amb els nous Estatuts a la FaPaC hi ha només un òrgan de govern que és la Junta Directiva.
D’acord amb l’article 20 dels Estatuts FaPaC, la Junta Directiva està formada per:
1 Presidenta/a
1 Vicepresident/a
1 Secretari
1 Tresorer
10 Vocals màxim
Tots els membres de la Junta Directiva formen part d’una llista tancada. El mandat de la Junta
Directiva té una duració de 3 anys des de que és escollida per l’Assemblea General.

D’acord amb la Disposició transitòria Única dels nous Estatuts de la FaPaC l’organització i el
funcionament de la FaPaC ha de quedar adaptat als nous Estatuts en el termini de 3 mesos des de
que es van aprovar. Així doncs, la Junta Directiva ha de quedar establerta de la següent forma:
Presidenta: Belén Tascón
Vicepresidenta: Xènia Amorós
Secretari: Javier Castelló
Tresorer: La persona que ostenta aquest càrrec es tractarà en el següent punt
10 vocals màxim:
Andrea Tuset
Marina Gassol
Xavier Pedrol
Carme Roca
Carles Benito
Laura Carod
Nuria Muñoz
*D’acord amb l’organització anterior, a la Junta General hi havia presidents
territorials que amb la nova organització han de passar a ser vocals si la Presidenta
vol que segueixin formant part de la seva llista:
Susana Canet
Sandra Becerril
Totes les persones que passen a formar part de la Junta Directiva d’acord amb els nous Estatuts, la
durada del mandat coincidirà amb la durada de la Junta Directiva.
La resta de membres deixen de ser Presidents Territorials i deixen de formar part de l’òrgan de
govern de la FaPaC. Aquests membres són:
Lluís Pallejà
M. José Forcada
Elisa Solé
Pablo Cano
S’ha de comunicar per escrit a aquests 4 membres que en data 24 de març deixen de formar part de
l’extinta Junta General i ja no formen part de l’òrgan de Govern.
Aquesta comunicació l’ha de fer expressament Belén Tascón com a Presidenta de la Junta Directiva
que presideix.
Es proposa obrir un nou canal de comunicació per a la Junta Directiva diferent al que s’ha utilitzat fins
ara: correu junta directiva i canal de telegram. S’eliminen els actuals canals de comunicació de la Junta
General i també s’elimina el grup de “fapacdebat”, així com altres grups de correu que han caigut en
desús.

S’aprova per unanimitat

4) Final de mandat de la Tresorera de la FaPaC, Isabel Pérez.
D’acord amb el registre de justícia de l’extinta Junta General, a Isabel Pérez se li expira el seu mandat
el 12 de març de 2019.
D’acord amb els Estatuts, l’entitat no pot quedar sense la figura del Tresorer i donat que la propera
Assemblea General no se celebrarà fins el novembre de 2019, la Presidenta de la FaPaC, Belén Tascón,
ha de proposar un candidat/a per exercir el càrrec en funcions fins a la propera Assemblea General on
haurà de ser ratificat, i la Junta Directiva l’haurà de votar.
Els únics càrrec que poden ser exercitats en funcions son els de President/a, Tresorer/a i secretari/a.
La resta de càrrecs si es queden vacants no podran ser ocupats fins a la propera Assemblea General.
Es proposa com a Tresorer en funcions a Jordi de Carreras.
S’aprova per unanimitat el nomenament en funcions
S’ha de comunicar per escrit a Isabel Pérez Pérez que deixa oficialment el càrrec de Tresorera per
expiració del mandat en data 12 de març de 2019 i, per tant, ja no forma part de l’òrgan de Govern de
la FaPaC.
Aquesta comunicació l’ha de fer expressament Belén Tascón com a Presidenta de la Junta Directiva
que presideix.
5) Proposta Índic per a les Coordinadores Territorials.
S’adjunta document
S’aprova per unanimitat posar en funcionament la proposta d’Indic
6) Campanya a la pública
La campanya a la pública constarà de 3 parts:
1) Recomanacions per a la preinscripció i seguiment i denuncia de possibles línies que es tanquin
(ja hem començat)
2) Llançament d’un vídeo de campanya el dia 19 de març que s’està realitzant amb la productora
de Metromuster. La idea que transmetrà el vídeo és que l’escola pública és millor opció que
l’escola concertada i intentarà posar en valor els aspectes positius que aporta l’educació pública.
El vídeo s’ha gravant en diferents escoles d’arreu del territori (Reus, Tarragona, Lleida,
Barcelona, Maresme, Girona...). S’han gravat tant escoles d’alta complexitat com les que no ho
són.

Amb el llançament del vídeo també es farà arribar un comunicat de premsa posant en valor que
aquesta campanya l’hauria de fer el Departament d’Ensenyament.
3) Suport i acompanyament a les famílies en les reclamacions
7) Altres temes:
- ILP Universitats: FaPaC els donarà suport
- S’ha de començar a pensar en alguna estratègia per a la renovació de concerts de 2020
- Constitució coordinadora BCN ciutat: s’adjunta document
- Plataforma Escola Pública de Terrassa (la Pepeta): el dia 24 de març la FaPaC participarà en els
parlaments de de la festa de l’escola pública de Terrassa.
- LGTBI Baix Llobregat: s’adjunta document

