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Les AMPAs i les AFAs de les escoles públiques de Rubí volem donar a conèixer la situació en què ens 
hem trobat durant els últims tres anys, 
 
Fins a l’estiu del 2016 l’Ajuntament de Rubí aportava uns ajuts econòmics de 10€ per setmana i 
infant (d’entre 3 i 12 anys escolaritzats a Rubí) que volgués realitzar un casal d’estiu. Aquests ajuts es 
descomptaven directament de l’import que pagaven les famílies, els rebíem les AFAs i AMPAs uns 
mesos després de realitzar l’activitat i els fèiem arribar a les empreses que havien realitzat els casals. 
 
Per a rebre aquests ajuts les AMPAs i AFAs signàvem un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament i 
havíem de presentar tot un seguit de documentació. 
 
Ja fa dos anys aquest procediment va canviar. Una nova legislació va portar al consistori a canviar la 
forma de gestionar aquests ajuts econòmics, augmentant la quantitat de documentació que les 
AMPAs i AFAs havíem de presentar per a què les famílies es poguessin beneficiar del descompte. 
 
Durant dos anys, en totes les reunions a les que hem assistit hem posat de manifest la nostra 
incomoditat per aquest nou procediment que sobrecarrega, encara més, de feina, les persones 
voluntàries de les associacions. De la nostra tasca voluntària i desinteressada, se'n beneficien no 
només les famílies de les nostres escoles, sinó que la nostra oferta de lleure és oberta a tots els 
infants de la ciutat, contribuint d’aquesta manera a ofertar propostes de qualitat i a un preu 
assequible i consensuat entre totes les AMPAS i AFAS de les escoles públiques.  És per això que hem 
demanat a l’Ajuntament, reiteradament, que planifiqui els casals amb més antelació i que cerqui altres 
formes de facilitar els ajuts econòmics per a les famílies. 
 
 
L’Ajuntament no ha donat resposta a les nostres sol·licituds: les reunions s’han fet tard i no s’han 
realitzat esforços en desenvolupar altres procediments per a fer arribar aquests recursos econòmics a 
les famílies. El resultat és que cada cop la feina de les AMPAs/AFAs s’ha fet més feixuga fins al punt 
que algunes ja no organitzem casals perquè no podem assumir aquestes condicions.  
 
Davant aquesta situació, i aprofitant les properes eleccions municipals, des de la Federació d’AMPAs i 
AFAs de Rubí emplacem a tots els partits polítics a posicionar-se i comprometre’s amb les següents 
actuacions:   
 
1- Reformular la subvenció d’ajuts a les famílies per poder-la aplicar als propers casals d’estiu el 
2020. 
 
2- Comptar amb la participació de les AMPAs/AFAs en aquest procés de redefinició. 
 
3- Mantenir, de forma periòdica, reunions entre responsables de les AMPAs/AFAs, equip tècnic de 
l’Ajuntament i responsables polítics. 
 
 
Atentament, 
FAMPAR Rubí   


