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Benvolgudes famílies,

En resposta a la carta certificada sense remitent rebuda el dia 12 de juny a la seu de l’AMPA, 
sol·licitant, mitjançant la formula de recollida popular de signatures, la convocatòria urgent d’una 
assemblea general extraordinària per tractar els temes: 

- entrega als socis de còpia dels estatuts de l’entitat
- acta de constitució de l’actual Junta
- estat de comptes de l’entitat
- dimissió de l’actual Junta
- torn de paraula

la Junta directiva de l’AMPA del Marta Mata hem estimat oportú i convenient posar-nos en contacte 
amb vosaltres per fer un seguit d’aclariments al respecte d’aquesta iniciativa, endegada per una famí-
lia, i la validesa de la sol·licitud que les acompanya. 

Coneixent com s’ha endegat, gestionat i informat a les famílies al respecte d’aquesta iniciativa, la Jun-
ta de l’AMPA, després de fer les oportunes consultes al Departament d’Ensenyament, a la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) i a la direcció de l’escola, i al que al 
nostre parer és més important, atenent al gran nombre de famílies signants que s’han sentit utilitza-
des, estima ara oportú fer els següents aclariments per resoldre amb transparència aquest assumpte:

1. Tota la documentació sol·licitada per les famílies signants de l’escrit, actes de reunions, estatuts de 
l’AMPA, estat de comptes, etc., ha estat, i està, com marquen els estatuts de l’entitat, degudament ar-
xivada a la seu social de l’AMPA i a la disposició de tots els socis per a qualsevol consulta que aquests 
estimin oportú realitzar. En aquest mateix sentit, l’AMPA de Marta Mata, des de l’inici del curs, ha 
anat actualitzat i penjant periòdicament al bloc, aquesta mateixa documentació, així com tota la in-
formació relativa a les activitats organitzades i realitzades per aquesta AMPA, donant puntual infor-
mació als socis i a tota la comunitat educativa.

Entenem doncs, com així ho fan també el Departament d’Ensenyament i la FAPAC, que tenint 
aquesta AMPA tota la informació i documentació sol·licitada per aquest col·lectiu degudament al dia, 
en ordre i a disposició del socis, tant en el seu format original com en la versió digital, la sol·licitud 
formal de convocatòria d’assemblea general extraordinària per aquest concepte no te objecte.

2. El punt d’aquesta sol·licitud que fa referència a la inclusió d’un o més assumptes dins l’ordre del dia, 
en una assemblea general ordinària, o extraordinària, posem en coneixement dels socis allò que ja 
s’indica en els estatuts, concretament en l’article 11, punt 2:

“El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més 
assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç 
del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. 
L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que 
s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova 
assemblea general.”
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3. Des d’aquesta AMPA sempre atendrem amb serietat, rigor i transparència el dret legítim de qualsevol 
soci/a a demanar informació, a emetre obertament la seva opinió i, si és el cas, a discrepar sobre l’activitat, 
funcionament, filosofia o tarannà d’aquesta entitat, sol·licitant, si així ho estima oportú i convenient, la parti-
cipació d’altres socis/es per a recolzar possibles canvis. 

Entenem que l’exercici d’aquest dret legítim dels socis/es s’ha de portar-se a terme també, sota aquests ma-
teixos paràmetres de serietat, rigor i transparència, i utilitzant els mecanismes adequats, més encara quan en 
l’exercici d’aquests, és demana el concurs i la implicació d’altres socis/es recolzant una determinada proposta.

Des de l’AMPA volem posar de relleu que al nostre parer, així com en el d’altres organismes consultats, aques-
ta iniciativa de recollida de signatures sol·licitant una convocatòria urgent d’assemblea general extraordinària 
per tractar els punts abans esmentats, no s’ajusta per la seva forma ni pel el seu fons als criteris de serietat, 
rigor i transparència necessaris per a que aquest tipus d’iniciatives prosperin.

- En primer lloc, entenem que hi ha un problema de forma quan, en l’anàlisi individual dels signants, un 
nombre important d’aquests no són socis/es d’aquesta AMPA, i en alguns casos, ni pertanyen a aquest centre 
escolar. En conseqüència, no els empara cap dels drets dels socis/es recollits en els estatuts, ni cap legitimitat 
per demanar comptes a aquesta entitat.  
Aquesta primera deficiència formal de caràcter molt greu, invalida de fet, la resta de signants, i per tant, la 
sol·licitud.

- Entenem que hi ha un problema de forma, quan els diferents fulls de recollida de signatures no mantenen 
cap format legal, vàlid o mínimament reconegut per cap administració, obviant la numeració correlativa dels 
fulls o el que és més important, ometent un enunciat o capçalera en cada un dels fulls que informi als sig-
nants sobre què s’estan posicionant o amb què o qui s’estan comprometent. 

- Entenem que hi ha un problema de forma, quan s’ha constatat que les mateixes signatures utilitzades per 
recolzar aquesta iniciativa, o copia d’elles, han estat utilitzades per donar validesa i suport a d’altres iniciati-
ves de caràcter semblant en d’altres òrgans de govern d’aquest centre i Departaments, sense comptar amb el 
consentiment explícit dels signants.

- Entenem que hi ha un problema de fons, quan el contingut que sustenta aquesta sol·licitud de convocatòria 
urgent d’assemblea general extraordinària es basa en la petició de documentació que ha estat sempre a dispo-
sició de qualsevol soci que així ho demani.

- Entenem que hi ha un problema de fons, quan en els estatus d’aquesta entitat es recullen els diferents me-
canismes democràtics i assemblearis que, de fer-se segons el procediment establert, donarien legitimitat i 
validesa a una iniciativa d’aquest caire, i per contra, i com és el cas, s’han utilitzat procediments no reconeguts 
en els estatuts, poc clars amb els signants i ambigus en la seva finalitat.

La Junta Directiva de l’AMPA de Marta Mata, com en el seu moment ho va fer la Direcció de l’escola, hem 
estimat necessari fer-vos tots aquests aclariments a fi d’escatir qualsevol dubte que hagi pogut sorgir a resultes 
d’aquesta iniciativa popular.
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Us animem de nou a visitar periòdicament el bloc de l’AMPA (www.ampaescolamartamata.wordpress.com ), on 
trobareu a la vostra disposició tota la documentació constitutiva de l’entitat, així com les diferents actes, estat 
de comptes i informació puntual 
de totes les activitats organitzades i realitzades per aquesta comunitat educativa.

No ens queda, si no agrair-vos la vostra atenció i desitjar-vos a tots i totes unes bones i merescudes vacances. 

Ens retrobem al setembre!

Junta Directiva AMPA Marta Mata.


