
 

 

ACTA DEL DIA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE FEBRER DEL 2019 

Identificació de la sessió 

Núm: 6 – Curs 2018-2019 
Data: 12 de febrer de 2018 
Horari: de 20:00 a 21:00 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
  

Assistents:  

Soledad Domínguez, Presidenta 

Jordi Arregui, Vicepresident 

Javier Paredes, Secretari 

Josep Cardona, Tresorer 

 

Vocals:    

Noelia Belén  No assisteix ni delega vot per 1ª vegada. 

Montse Cabrero 

Silvia Navarrete  

Laia Arañó 

Marcel Sànchez 

Begoña Bover  No assisteix ni delega vot per 1ª vegada. 

Hugo Rivero 

Olga González 

Mónica Giménez  

Yolanda Oliver  

Mireia González  

Jordi Macarrilla 

 

Altres assistents:  

 

  

Ordre del dia: 

1. Lectura i Aprovació de l’acta anterior   5’ 20:00 – 20:05 

2. Festa Major      10’ 20:05 – 20:15 

3. BML       10’ 20:15 – 20:25 

4. Voluntaris Portes Obertes 16-03    15’ 20:25 – 20:40 

5. Resum reunió Ajuntament sobre entorn i trànsit  15’ 20:40 – 20:55  

6. Torn obert de paraules.     5’ 20:55 – 21:00 

  



Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta de la sessió numero 5 del curs 2018-2019 celebrada el 8 de gener del 2019. 

2. Festa Major. 

Montse i Jordi explica mitjançant una presentació la proposta de programa que tenen per la 

festa major. 

La proposta de la comissió supera el pressupost aprovat a l’assemblea celebrada al novembre. 

Sol·liciten que la Junta valori superar el pressupost aprovat a la comissió de Festes. La decisió 

es pren per votació dels assistents. El resultat és que s’aprova aquest pressupost, després de 

10 vots a favor i 4 abstencions. 

 

3. BML. 

Sole explica que actualment tenim 7 equips de famílies registrats. 

El repte solidari marcat total és 590 € de les famílies + 250 € de l’equip de l’Escola. 

De moment el repte assolit és 490 €. 

Es fa una valoració del punt positiu d’aquest any, que és que sense la nostre gestió s’han inscrit 

2 equips de famílies; i del punts negatiu, que és que hi ha gent que ha demanat inscripció quan 

s’havien exhaurit les places. A aquestes famílies li informaren a quina hora sortirem per si 

volen participar tot i no estar registrats. 

 

4. Voluntaris Portes Obertes 16-03. 

Sole explica en que consisteix les Portes Obertes. Es necessiten voluntaris per representar 

l’AMPA, però en aquests moments cap membre sap si tindrà disponibilitat. 

 

5. Resum reunió Ajuntament sobre entorn i trànsit. 

Yolanda i Jordi es van reunir amb Eduard Sanz (Tinent Alcalde) i Maria Folch (Tècnic de vialitat) 

per tractar l’informe entregat a l’Ajuntament d’Esplugues al setembre del 2017, titulat 

“Informe referent a les propostes de millora en la urbanització adjacent a l’escola Isabel de 

Villena”. 

A continuació es fa un resum dels punts exposats a l’informe i la resposta de l’Ajuntament 

durant la reunió: 



- Accessos – Millora de visibilitat  en el pas de vianants. L’Ajuntament es compromet a 

pintar aparcaments de motos abans del pas de vianants en el sentit de la marxa. Es 

pintaran 5 places d’aparcament a ambdós costats, facilitant la visió. 

- Accessos – Canvi de l’estacionament de motos. Es col·locaran 5 places d’aparcament 

més en el pas de vianants que fa intersecció amb l’avinguda de Jacint Esteva Fontanet. 

- Accessos – Zona reservada puntualment per facilitar la baixada del cotxe dels nens. 

L’Ajuntament només realitzarà el pintat d’una zona de baixada dels nens dels cotxes 

en el cas que l’escola es comprometi a un canvi d’estructura de recollida per facilitar 

aquesta pràctica. 

- Millores a llarg i curt termini – Aixecament del pas elevat del carrer Professor 

Barraquer. L’Ajuntament per a la visió col·locarà només en un costat del vial abans del 

pas de vianants aparcament de motos, i per a  la velocitat col·locarà un coixinet 

Berlines. 

- Millores a llarg i curt termini – Accés l’escola. L’Ajuntament ha informat que la 

parcel·la adjacent a la zona enjardinada que les famílies utilitzen per agafar una 

drecera per arribar a l’escola, forma part de la fase dos que encara no està definida. 

L’opció de fer unes escales auxiliars, no ho veuen possible. 

- Millores a llarg i curt termini – Zona de jocs. L’Ajuntament ha explicat que la 

urbanització no està recepcionada i, tot i que vetllen perquè estigui tot correcte, ja que 

poden exigir el bon manteniment, no poden realitzar cap canvi fins que no realitzin la 

recepció definitiva (dins de tres anys), però si  que veuen factible la petició de l’AMPA i 

prenen nota. 

- Millores a llarg i curt termini – Esporga de processionària. Aquesta actuació, ens 

comenten que ja forma part del manteniment. 

- Durant les obres l’Ajuntament s’ha ofert a tenir un contacte directe i 

atendre  qualsevol petició de convivència entre l’escola i les obres. 

- L’Ajuntament  ha informat que s’han reforçat les línies i passaran els autobusos 68, 78 i 

63 que aniran a Sant Joan de Déu, estan ultimant el recorregut de tornada. 

- Respecte a les cues de cotxes que es produeixen a la sortida de l’escola a l’avinguda de 

Jacint Esteva Fontanet en el sentit de baixada ja que queda col·lapsada per la 

inutilització d’uns dels carrils per l’escola Highlands school  i pel cedeix el pas que s’ha 

de realitzar per donar pas als cotxes que s’incorporen a la B-23. El tinent alcalde 

comenta que els cotxes que venen del lateral de les rondes es podran incorporar 

directament a la B-23, incorporació que ara no es pot fer per existir línia continua; 

també els cotxes que vinguin per l’avinguda d’Esplugues no hauran de pujar per la 

l’avinguda de Jacint Esteva Fontanet per agafar el carrer de avinguda de Països 

Catalans sinó que podran anar recta. Per tant, el trànsit de pujada per l’avinguda de 

Jacint Esteva Fontanet es reduirà a cotxes que vulguin anar o bé als col·legis de la zona 

o a als habitatges. 

- L’aparcament de terra és una parcel·la catalogada com a 7b que és equipament, la 

intenció és fer un poliesportiu i alguna cosa més, però que encara no hi ha res en ferm. 

- La parcel·la que hi ha al costat de l’escola (quesito), i es comenta que aquesta parcel·la 

està catalogada com a 6, per la nostra part li comentem que ens agradaria fer una 

proposta, no veuen objecció per escoltar. 



L’ajuntament comenta, respecte la zona enjardinada del darrera, que la urbanització 

està acabada, que falten alguns repassos, però que està prevista la seva recepció en 

els pròxims mesos. És per tant que podem contar que tindrem la zona pel nostre 

ús,  per  l’últim trimestre de curs. 

 

L’AMPA ha de plantejar a l’Escola que necessitem alumnes per la zona reservada per facilitar la 

baixada del cotxe dels nens. 

 

6. Torn obert de paraules. 

Montse explica que les darreres Escoles de Famílies fetes han sigut poc participatives a pesar 

que són temàtiques proposades per les famílies. Montse proposa fer les següents de 

temàtiques que els membres de la Junta consideri interessants. 

Josep Cardona explica que la visita a Sant Joan de Deu es farà el dia 20 de febrer del 2019 a les 

17 hores, el que vulgui anar li ha de dir a Josep Cardona. 

No hi ha cap punt més tractat. La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 

aquesta acta. 

        Vist i plau 

El secretari       La Presidenta 

        

 


