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ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE VOTACIÓ DE LES PROPOSTES 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CURS 2018/2019  CELEBRADA EL 

DIMECRES 6 DE DESEMBRE DE 2019 

 

A la ciutat de Mataró, a les 19:00 del dia 6 de febrer del 2019, s’han reunit en assemblea 
a prèvia convocatòria degudament tramesa, els representants de la Junta de l’AMPA, la 
Comissió de pressupotos participatius i representants de famílies membres de l’AMPA 
de l’escola Montserrat Solà per assistir a l’assemblea extraordinària de votació de les 
propostes dels pressupostos participatius del curs 2018/2019 prèviament validades per 
la Comissió de Valoració, amb el següent ordre del dia:  

1) Breu explicació del sistema de votació 
2) Presentació de les 9 propostes validades per la comissió de valoració  

3) Resolució de dubtes i debat de les propostes  

4) Votació de les propostes  

 
Assistents a l’Assemblea:  

Amanda Fradera (3rB, 6è B – Membre de la comissió de pressupostos), Jordi 
Tarradellas (3r B, 5è B – membre de la comissió de pressupostos), Andreu Beneit (3r A, 
5è), Margarita Serra (5èB), José Luis Ruiz (P4 Magraner), Joan Roca (5è A), Berta Collet 
(P4 Pomera), Fatima Zohra (P3 Ametller, 2n Havana), Kristina Arcas (P4 Cirerer), Hèlia 
Costa (P4 Ametller), Xavier Plaza (P5, 2n), Gerard Tubau (P4 Olivera), Susanna 
Blázquez (4t – secretària equip directiu), Dani Àlvarez (P4, 2n – Cap d’Estudis Equip 
directiu), Ferran Aragó (P5 Pomera, 3r B, 6è B vicepresident AMPA), Isaac Treviño (P5, 
3r A Presdient AMPA). 

 

1) Breu explicació del sistema de votació 

Ferran Aragó fa una petita explicació de quin és el sistema de votació de les propostes. 
S’explica que, de les 12 propostes inicials, 9 han estat validades  (considerades aptes) 
per la Comissió de Valoració dels Pressupostos Participatius, que aquestes 9 propostes 
es presentaran en aquesta assemblea, s’aclariran dubtes sorgits i que es votaran a mà 
alçada. Es comenta que, segons el procediment aprovat, si la suma de l’import de les 
propostes acceptades supera el pressupost assignat de 15.000 euros, s’emplaçarà a la 
votació de desempat, que es farà en urna, en un plaç de dos-tres setmanes.  

 

2) Presentació de les propostes.  

En la prèvia de la presentació s’explicita que el què avui s’accepta és el concepte de la 
proposta i el seu pressupost. Per tant, durant l’execució, és possible que hi hagi 
variacions en els detalls de la proposta inicial, que, en cap cas han d’alterar la filosofia 
inicial i el pressupost aprovat.   

L’Isaac Treviño, com a president de l’AMPA i membre de la Comissió d’Informàtica, 
presenta la proposta de l’App per a la gestió de pagaments de tiquets menjadors. La 
proposta es complementa amb informacions donades per la Susanna Blázquez, sobre 
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l’oferta d’una app no contemplada en la proposta inicial que donaria resposta parcial a 
la idea inicial de la proposta.  

La Susanna Blázquez i en Dani Àlvarez, com a representants de l’equip directiu, fan una 
breu presentació de les propostes presentades per l’equip de mestres: adquisició de 
cadires plegables, estors opacs enrotllables per a les finestres de primària, material de 
circ, projector per a l’aula de l’Olivera, 6 taules circulas, dos terres de vinil per a aules 
d’infantil i material per a espais de joc tranquil alternatius al joc de pati (proposta que 
emana del consell d’alumnes). 

En Jordi Tarradellas presenta la proposta de fem un grup de música presentada per 
alumnes de l’escola.  

3) Debat i resolució de dubtes de la proposta 

Es proposa que, davant el poc quòrum congregat per l’Assemblea, i per no desvirtuar la 
idea de que els pressupostos participatius han de ser una eina per democratitzar i fer 
extensiva la presa de decisions al màxim nombre de persones membres de l’AMPA, 
s’acceptin totes les propostes, de tal manera que, al superar-se l’import màxim, sigui 
necessària la votació de desempat que quedarà oberta a tota la comunitat educativa i 
que es realitzarà durant una setmana mitjançant sistema de votació per urna.  

S’accepta la proposta de forma unànime. 

Gerard Turbau incideix en la importància dels detalls, posant com a exemple el cas de 
les cadires plegables. Raona que, el fet que siguin de resina o de plàstic pot ser 
important alhora de decidir si s’accepta o no la proposta. Unànimament s’accepta 
l’apreciació i s’acorda que les propostes arribin al dia de la votació amb la màxima 
concreció.  

La Kristina Arcas menciona la possibilitat de modificar aspectes del sistema de votació 
de les propostes. En concret, proposa que no es jerarquitzin les propostes triades. És a 
dir, si se n’han de triar quatre, que totes quatre tinguin el mateix valor. Es crea debat. 
S’aprecia la proposta i s’acorda que, de moment, es manté el sistema de votació 
establert en el document votat en assemblea, però que, durant l’etapa de revisió del 
procés de pressupostos participatius, es valori la proposta com a possible millora.  

Finalment, i donat que les propostes 8 i 9 (“Fem un grup de música” i “Adquisició de 
materials per l’espai d’entreteniment tranquil alternatiu al joc del pati”) emanen dels 
alumnes, i que un dels punts a desenvolupar del projecte de pressupostos és el procés 
paral·lel perquè els alumnes puguin proposar i escollir les seves pròpies propostes, es 
proposa que aquestes propostes siguin acceptades directament, que passin a la fase 
d’execució, sense necessitat de que siguin refrendades en la votació en urna. 

 

4) Votació de les propostes 

S’aprova de forma unànime l’acceptació de totes les propostes en base a les raons 
descrites en el punt 3.  

S’aprova de forma unànime l’acceptació directa de les propostes 8 (fem un grup de 
música) i 9 (material per als espais d’entreteniment tranquil durant el temps d’esbarjo, 
alternatiu al joc de pati) que passen directament a la fase d’execució.  
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Acords d’Assemblea: 

 

- S’aprova per unanimitat que queden acceptades totes les propostes validades 
per la Comissió de Valoració. 

- S’aprova per unanimitat que les propostes 8 i 9 quedin acceptades directament 
i passin a la fase d’execució. Per tant, dels 15.000 euros de pressupost previst, 
es resten 2.900 euros (suma del cost previst de les 2 propostes directament 
acceptades), quedant en 12.100 euros.  

- S’aprova per unanimitat que el període de votació de les propostes acceptades 
sigui, de forma anticipada del 5 al 7 de març, i de forma presencial, divendres 8 
de març, durant les entrades – sortides i en l’estona del pati obert.  

- S’acorda per unanimitat que les propostes posades a votació siguin el màxim de 
concretes possibles. 

 

Sense cap assumpte més a tractar, es dona per finalitzada la reunió quan són les 20:15h 

del mateix dia. 

 

         Ferran Aragó 

      Vicepresident de la Junta de l’AMPA 

 

 

Mataró, a 8 de febrer de 2019 
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