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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL CURS 2014 - 2015 

 

Identificació de la sessió 

Núm: 04 – Curs 2014-2015 

Data: 26 de novembre de 2014 

Horari: de 20:00 a 21:30 

Lloc: Escola Isabel de Villena 

 

Assistència 

Marisol Casado, Vicepresidenta. 
Javier Paredes, Secretari. 
Laura Montoya, Tresorera 
 
Vocals:  

Noelia Belén 
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Jordi Macarrilla 
Soledad Domínguez 
Josep Cardona 
Marian Armenta 
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Maria Ventura 
Jaume Garcia 

 
Altres assistents:  

Montserrat Cabrero 
Rosa Domínguez 
Núria Barberán  
Oscar Daza 
Xavier Vélez 
Sebastián Felguera 

 

Ricard Duro, Vocal delega vot a Soledad Domínguez. Està pendent d’entregar el document al 
Secretari. 

Mª Rosa Julia i Vilardell delega vot a Marisol Casado.  
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Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Memòria Econòmica del curs 2013 – 2014. 
3. Nomenament i renovació càrrecs Junta Permanent. 
4. Aprovació dels objectius de les comissions i dels seus corresponents pressupostos. 
5. Aprovació del nou Logo AMPA ISABEL DE VILLENA. 
6. Firma del document de compromís d’assistència dels membres de la Junta Permanent. 
7. Aprovació de la quota anual. 
8. Torn obert de paraules 

             

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Noelia Belén demana posar 2 persones de contacte a la Comissió de Menjador, ella mateixa 
pels objectius relacionats amb el Menjador-Eurest, i Nuria Barberán pels relacionats amb la 
Carmanyola. 

 

2. Memòria Econòmica del curs 2013 – 2014. 

Laura Montoya presenta un llistat amb tots els moviments de la compte de l’AMPA així com en 
efectiu. 

Els principals rebuts i factures del curs es resumeixen en la següent taula i gràfica: 

Data Concepte Import 

18/11/2013 FLORS MONTANÉ 254,1 

29/11/2013 MERCADORA 200,68 

12/12/2013 PUBLIRECORD. Pen Drives 768,35 

03/02/2014 Rebut FAPAC 363,32 

18/12/2013 Taxa per notes simples i còpies certificades. GENE 6,3 

14/01/2013 Segell AMPA. COPISERVI 19,46 

15/01/2014 Comptes de la fundació. GENCAT 12,75 

26/03/2014 NAVARROFLOR 200 

05/05/2014 COPISERVI. Dossiers per el consell escolar, projecte 
llibres 

107,1 

10/05/2014 MERCADONA. Taller figures. FESTA MAJOR 29,78 

17/05/2014 Benzina moto. 30 

17/05/2014 Brochas de pintar. FENG 2013 26,2 

17/05/2014 FESTA MAJOR. JAJEJIJOJU pallassos 320,65 
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08/05/2014 FESTA MAJOR. AGUILAR BARJUAN SPORTS. 
Sports festa 

199,65 

17/05/2014 FESTA MAJOR. AGUILAR BARJUAN SPORTS. 
Sports festa 

465,85 

17/05/2014 FESTA MAJOR.XURRETADES contes 900 

13/05/2014 FESTA MAJOR. PAPERLINK Rotllo de paper 71,78 

15/05/2014 FESTA MAJOR. Material. ABACUS 256,88 

04/06/2014 MERCADONA. Banc d'aliments 187,35 

04/06/2014 MERCADONA. Banc d'aliments 7,68 

13/06/2014 Traspàs al compte dels llibres -4000 

30/06/2014 REINA. Pegament Pritt 10,6 

02/07/2014 Cinta adhesiva. LLIBRERIA ESPLUGUES 27,28 

01/10/2014 Comptes de la fundació. GENCAT 15 

 

 

 

Soledad Domínguez recorda que al ser membres de la FAPAC ens poden fer condicions 
preferents en alguns bancs, i recomana que la comissió ho analitzi. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Total 

Total



 
 
 

Associació de Mares i Pares de l’escola Isabel de Villena Pàgina 4 

 

3. Nomenament i renovació càrrecs Junta Permanent. 

Els Estatuts diuen que els càrrecs s’han de canviar cada 2 anys, amb una pròrroga de 2 anys 
més. 

- Presidència: Gemma Domènech renuncia a exercir la presidència. El secretari invita als 
assistents a que es presentin com candidats. Jordi Macarrilla es presenta pel càrrec de 
Presidència. La seva candidatura es aprovada per unanimitat dels assistents. Jordi 
Macarrilla es el nou President per 2 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. 
 

- Vicepresidència: Marisol Casado com ja va notificar a la resta de la Junta en reunions 
anteriors confirma que deixa lliure el càrrec de Vicepresidència i passa a ser Vocal. El 
secretari invita als assistents a que es presentin com candidats. Soledad Domínguez es 
presenta pel càrrec. La seva candidatura es aprovada per unanimitat dels assistents. 
Soledad Domínguez es la nova Vicepresidenta per 2 anys amb possibilitat de pròrroga 
de 2 anys més. 
 

- Tresoreria: Laura Montoya continuarà un any més exercint el càrrec de Tresorera. El 
proper any tindrà l’opció de renovar dos anys  més. 
 

- Secretaria: Javier Paredes continuarà un any més exercint el càrrec de Secretari. El 
proper any tindrà l’opció de renovar dos anys  més. 
 

- Vocals:  
o Continuen: Noelia Belén, Peggy Stark, Maria Ventura, Begoña Bover, Jordi 

Arregui, Jaume García, Josep Cardona, Marc Moreno, Marian Armenta i Mª 
Rosa Julia i Vilardell. 

o Nous Vocals: Marisol Casado, Montserrat Cabrero, Nuria Barberán, Gemma 
Cabello i Rosa Domínguez. 

o No continuen: Patricia Martineda, Ricard Duro, i Silvia Peñarroja. 
 
Soledad Domínguez recorda les obligacions de ser de la Junta Directiva de l’AMPA. 
 
La nova Junta Directiva ha de definir un nou representant pel Consell Escolar. Montserrat 
Cabrero es presenta com candidata i la nova Junta Directiva ho aprova per unanimitat. 

 

4. Aprovació dels objectius de les comissions i dels seus corresponents pressupostos. 

S’aproven els objectius definits a la Reunió Numero 3 del curs 2014-2015 celebrada l’11 de 
novembre de 2014. Els pressupostos s’han revisat a cada una de les comissions i queden de la 
següent manera: 

Comissió Pressupost Aprovat 

Comissió Econòmica 0 € 

Comissió de Socialització de Llibres 2000 € 
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Comissió de Protecció de dades 500 € 

Comissió de Comunicació i IT 1000 € 

Comissió de Material Esportiu i Festes 1500 € 

Comissió d’Urbanisme i Seguretat 0 € 

Comissió de Menjador 0 € 

Comissió d’Escola de Pares 1250 € 

 

 

5. Aprovació del nou Logo AMPA ISABEL DE VILLENA. 

El nou Logotip ho aprova la Junta per unanimitat. 

Nou Logo en color: 

  

 

 

 

Nou Logo en negatiu: 
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Nou Logo en positiu: 

 

 

 

6. Firma del document de compromís d’assistència dels membres de la Junta Permanent. 

Noelia Belén aporta que considera poc coherent que els membres de la Junta puguin delegar 
sense el vot. Soledad Domínguez proposa que es comenci a aplicar el compromís tal i com està 
previst actualment i si veiem que s’ha de modificar durant el curs ho aprovem en una de les 
reunions de la Junta. 

Per tant, finalment tots el membres de la Junta Permanent assistents a l’assemblea firmen el 
document de compromís d’assistència. 

Queda pendent de firmar-ho: Mª Rosa Julia i Vilardell i Gemma Cabello. 

 

7. Aprovació de la quota anual. 

La Junta considera que es pot mantenir el valor el valor de la quota durant el curs 2014-2015. 

En quan el moment de cobrament de la quota del curs 2014-2015 la Junta decideix canviar-ho 
a febrer 2015. 

 

8. Torn obert de paraules 

A l’actualitat Marisol Casado, Vocal, i Laura Montoya, Tresorera, són les dues persones amb 
accés al mail de l’AMPA. Es decideix incorporar també al Secretari, Javier Paredes. 

No hi ha unanimitat en l’aprovació del regal dels PENS de l’AMPA. Tot i que es considera una 
bona acció es proposen altres que podrien també ser factibles. Com que no hi ha unanimitat es 
decideix esperar a la propera Junta per acordar l’acció a fer. Es recorda que aquesta acció 
sempre ha estat orientada a un curs en concret i que l’acció ha de tenir continuïtat en el futur. 
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Per altra banda s’aprova per unanimitat el pressupost de 200 € per fer la compra pel Banc 
d’Aliments. Jordi Arregui i Noelia Belén s’ofereixen voluntaris per encarregar-se de la compra i 
el transport fins l’escola. 

Per últim Oscar Daza presenta el nou format de web que ha dissenyat. La Junta aprova el 
format, però deixa pendent de definir el contingut per a que es pugui fer pública. La comissió 
de Comunicació i IT anirà informant a la resta de la Junta. 

Annex 

Degut al canvi de càrrec en referència a la Presidència es comenta que s’han de fer canvis en el 
compte. Es tenen 2 comptes: 

- Compte numero 2013 0656 73 0200074569 de l’entitat CATALUNYA CAIXA Oficina 
0656 a Sant Just (C/. Major, 2) 

Actualment els titulars que apareixen són Gemma Domènech, Javier Paredes i Laura 
Montoya. Gemma Domènech deixa de ser membre de la Junta Directiva de l’AMPA i 
per tant renuncia a la titularitat. Els nous titulars seran: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Secretari: Javier Paredes 

 Tresorera: Laura Montoya 

En referència a la disponibilitat del compte es vol que qualsevol extracció de diners per 
xec o finestreta (úniques opcions vàlides) es faci a través de les signatures de: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Tresorera: Laura Montoya 

Aquestes dues signatures seran les úniques vàlides per les operacions d’extraccions de 
diners. 

 

- Compte numero 2013 0656 72 0200725825 de l’entitat CATALUNYA CAIXA Oficina 
0656 a Sant Just (C/. Major, 2) 

Actualment els titulars que apareixen són Gemma Domènech i Laura Montoya. 
Gemma Domènech deixa de ser membre de la Junta Directiva de l’AMPA i per tant 
renuncia a la titularitat. Els nous titulars seran: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Tresorera: Laura Montoya 

En referència a la disponibilitat del compte es vol que qualsevol extracció de diners per 
xec o finestreta (úniques opcions vàlides) es faci a través de les signatures de: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Tresorera: Laura Montoya 

Aquestes dues signatures seran les úniques vàlides per les operacions d’extraccions de 
diners. 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 


