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ACTA 12 de MAIG del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 9 – Curs 2014-2015 
Data: 12 de maig de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Laura Montoya, Tresorera  
Vocals:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  
Marc Moreno 
Peggy Stark  Delega vot a Begoña Bover. Ha entregat document 
Jaume García 
Marisol Casado 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberan 
Gemma Cabello 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  No assisteix 
Maria Ventura 
Mª Rosa Julia i Vilardell  

 
Altres assistents: 
 Ester Fabra 
 Yolanda Leon 
 
 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (abril 2015) 

2. Festa Major. Repartiment de responsabilitats el dia de la festa. 

3. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Gestoria per la Comptabilitat de l’AMPA. 

b. Canvi d’Entitat Bancaria. 

c. IVA pel projecte Renting d’ordinadors. 

d. Reunió amb l’Escola per tractar l’Economia. 

4. Altres temes: 

a. Comissió de Menjador. 
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b. Socialització de Llibres. 

c. Postura de la Junta directiva davant judicialització del sistema d’immersió 

lingüística. 

d. Recollida d’Aliments. 

5. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (abril 2015) 

Queda aprovada l’acta de les sessió numero 8 del curs 2014-2015 celebrada el 14 d’abril de 1 
2015. 
Marian Armenta no ha delegat el vot a cap altre membre per tercera vegada consecutiva. 
Queda en suspens, fins a la propera Assemblea General. 
Laura Montoya, Maria Ventura i Mª Rosa Julia i Vilardell no han entregat el document al 

Secretari per primera vegada. 

 

2. Festa Major. Repartiment de responsabilitats el dia de la festa. 

Jordi Arregui mostra l’horari del dia de la Festa, el qual ho ha definit l’Escola i ha comunicat via 

Mail a totes les famílies: 

10:00/10:30 Cursa esportiva 

10:45 a 11:45 Partits de futbol  

12:00 Inauguració Oficial Festa Major  

Pregó 

Ball de Bastons 

Ball de la Geganta 

12:30 

Mag  

Taller AMPA 

Tallers de trenes, maquillatge, etc. 

Conta contes "Titelles ambulants"  

Rocòdrom  

14:00 Dinar de Cistella en el menjador de l'escola. Inscripció prèvia a secretaria.  

16:00  

Coral  

Taller AMPA 

Tallers de trenes, maquillatge, etc.  
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Conta contes "Titelles ambulants"  

Campionat d’Escacs  

Rocòdrom 

Taller de Bombolles 

17:30 Taller de HIP-HOP a càrrec de Get Bak 

18:00 Batukada 

18:30  

Actuació de Get Bak 

Concerts 

20:30 Comiat 

Rosa apunta que l’horari del conta contes es solapa amb el mag, i que la sensació que li han 

transmet alguns alumnes és que l’AMPA “xafa” la seva actuació. La Junta demana a Rosa que 

expliqui a aquests alumnes que l’AMPA no defineix els horaris de les activitats. 

A continuació, Jordi Arregui explica com estan repartides les tasques: 

Cursa de 06:30 a 12:00. Responsable: Jordi Arregui. Persones mínimes necessàries: 3. 

Rocòdrom de 09:00 a 11:00. Responsable: Enric del Campo. Persones mínimes 

necessàries: 1. Altres consideracions: contactar amb el proveïdor, rebre'l, atendre'l, 

dirigir-lo on tindrà que muntar el rocòdrom, i pagar-li a les 18 hores. 

Geganta de 11:00 a 13:00. Responsable: pendent. Persones mínimes necessàries: 4. 

Mag de 11:30 a 13:30. Responsable: Maria Ventura. Persones mínimes necessàries: 1. 

Altres consideracions: contactar amb el proveïdor, rebre'l, atendre'l, dirigir-lo on farà 

l’espectacle i pagar-li. 

Taller AMPA. Responsable: Soledad Domínguez. Persones mínimes necessàries: 4 en 

cada horari. Altres consideracions: Sempre ha d’haver una persona de la Junta 

Permanent a cada horari.  

De 11:30 a 12:30 preparar taller. 

De 12:30 a 14:00 

De 16:00 a 17:00 

De 17:00 a 18:00 

De 18:00 a 19:00 recollir taller. 

Bombolles de 15:00 a 17:30. Responsable: Mª Rosa Julia i Vilardell. Persones mínimes 

necessàries: 1. Altres consideracions: contactar amb el proveïdor, rebre'l, atendre'l, 

dirigir-lo on farà l’espectacle i pagar-li. 
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Batukada de 17:00 a 19:00. Responsable: Marc Moreno. Persones mínimes 

necessàries: 1. Altres consideracions: contactar amb el proveïdor, rebre'l, atendre'l, 

dirigir-lo on farà l’espectacle i pagar-li.  

Laura entrega l’import de cada activitat a cada un dels responsables assistents. Recorda als 

responsables que han de demanar factura. 

 

3. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Gestoria per la Comptabilitat de l’AMPA. 

Es porten diferents opcions en preu i experiència. Durant aquest any, a 

l’espera de l’assessorament de la FAPAC, escollim l’opció més econòmica i amb 

més experiència: 

 Andreu Assessors 

 Avda . Banus Baixa 47, local 1 – 08923 Santa Coloma de Gramanet 

 93 466 37 83 – 93 466 29 68 

 Persona de Contacte: Ivan Alerany (ivan@andreuassessors.com) 

 

b. Canvi d’Entitat Bancaria. 

És presenta una opció que és La Caixa. Tots estem d’acord que hem de canviar 

de banc per facilitar els pagaments, tot i que sabem que al fer el canvi alguns 

problemes no previstos existiran.  

 

c. IVA pel projecte Renting d’ordinadors. 

Davant la consulta pel possible projecte de Renting d’ordinadors, Hisenda va 

dir que s’hauria de cobrar un 21% en concepte d’IVA. Per aquest motiu el que 

hem de traslladar a l’Escola que l’única forma és que ho faci el Patronat o 

l’Escola directament.  

La diferència entre aquest possible projecte i l’actual de Socialització de Llibres, 

és que els llibres no surten de l’Escola, i segons consulta verbal feta a l'agència 

tributària, podem equiparar el servei que s'ofereix a les famílies amb el d'una 

biblioteca. 

Ester Fabra farà una consulta vinculant a Hisenda, i aprofitarà també per 

preguntar si els pares/mares es poden desgravar les quotes que es paguen a la 

Fundació. 

 

d. Reunió amb l’Escola per tractar l’Economia. 

mailto:ivan@andreuassessors.com
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Dilluns 20 d’abril de 2015 es van reunir Soledad i Jordi Macarrilla amb Teresa i 

Gemma, per part de l’Escola, amb l’objectiu de conèixer la situació econòmica 

de l’Escola. Punts tractats: 

 Adhesions al projecte de socialització. 

 Evolució de la situació econòmica de l’Escola durant els darrers anys. 

 Capacitat d’endeutament de l’Escola. 

 Increments mínims de quotes degut a la situació econòmica actual. 

 Millores realitzades a l’Escola els darrers anys. 

 Millores previstes pels propers anys. 

 Opció de desgravar l’aportació al Patronat. 

 Monitoratge al menjador. 

 Nombre d’alumnes al batxillerat. 

 Participació del Patronat en la compra de material escolar. 

Jordi Macarrilla i Soledad Domínguez conclouen demanant il·lusió col·lectiva 

en la millora contínua de l’Escola. 

El proper dijous 14 de maig de 2015 hi ha prevista una reunió del Patronat, en 

aquesta es tractaran algunes de les sol·licituds fetes, esperarem la seva 

resposta. 

Per altra banda, Marisol aporta que el Patronat ha demanat que l’enquesta 

sobre el baix nombre d’alumnes al Batxillerat no sigui realitzada per l’AMPA, 

sinó que la farà l’Escola directament. 

    

4. Altres temes: 

a. Comissió de Menjador. 

Soledad Domínguez (membre de la Junta Directiva) i Begoña Bover (membre 

de la Comissió de Menjador) van estar menjant el dia 20 d’abril de 2015 a les 

13:30 amb Meritxell Pérez i Jordi Collado. L’horari permet veure una hora 

punta tant d’entrada/sortida com dins del menjador. Aquestes són algunes de 

les seves consideracions: 

El menú obligatori son espinacs amb patata bullida i cuixes de pollastre 

rostides amb acompanyament d’albergínia arrebossada. El menú opcional són 

fideus a la cassola de primer i bunyols de bacallà de segon, també amb 

albergínies arrebossades com a guarnició.. De postres es pot escollir entre tres 

fruites diferents: taronja, poma i pera. 

La qualitat del menjar és bona i la temperatura també. Fins i tot els espinacs 

són una mica massa calents. La quantitat de menjar que es serveix és correcta. 
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Tenim al costat de la taula el lloc on es buiden les safates quan acaben de 

dinar. Tenim la sensació que el menjar no s’aprofita prou. Ho notem sobretot al 

pollastre i a la fruita. La sensació és molt evident observant les restes dels 

alumnes més grans (ESO i batxillerat) 

Sortim amb molt bona sensació, sobre tot per l’ambient que es respira al 
menjador, que difícilment es pot “maquillar” pel fet que hi hagi una visita de 
pares anunciada prèviament. 

Punts forts: ambient relaxat que es respira entre els alumnes. bona 
organització, els nens saben en tot moment quina és la rutina 

Punts a millorar: educar als alumnes (sobre tot a casa) per aprofitar més el 

menjar. 

 

b. Socialització de Llibres. 

Per la part de P5 està tot controlat. 

Per 3er, tot i que el nombre de participants no arriba al mínim la Junta decideix 

a continuar amb el projecte, en part animada per l’Escola. 

 

c. Postura de la Junta directiva davant judicialització del sistema d’immersió 

lingüística. 

Decidim penjar a la Web la declaració conjunta de les Ampas de centres 

públics i concertats de Catalunya. 

 

 

d. Recollida d’Aliments. 

Com cada any la Junta acorda fer una compra per valor de 200 € i participar 

amb la Campanya de Recapte que promou el Banc dels aliments. 

 

5. Torn obert de paraules. 

Laura Montoya comunica que vol deixar el càrrec de Tresoreria. Seguint els estatuts del AMPA 

un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Maria Ventura es 

presenta per ocupar el càrrec de Tresorera.  

S’annexa el document de renuncia de Laura Montoya i el canvi de titularitats de les diferents 

comptes que té l’AMPA. 
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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 

 

 

Annex 1. Renuncia Tresoreria per part de Laura Montoya 
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Annex 2. Canvis de titularitats de les comptes de l’AMPA 

 

Degut a la renuncia al càrrec de Tresoreria de Laura Montoya, i amb la seva substitució 
provisional de Maria Ventura, s’han de realitzar els següents canvis de titulars a les comptes 
actuals: 

- 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 Jordi Macarrilla i Laura Montoya. Laura 
Montoya renuncia a la titularitat. Amb el canvi a realitzar els nous titulars seran: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Tresorera: Maria Ventura 

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: Maria Ventura 

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 Jordi Macarrilla i Laura Montoya. Laura 
Montoya renuncia a la titularitat. Amb el canvi a realitzar els nous titulars seran: 

 President: Jordi Macarrilla 

 Tresorera: Maria Ventura 

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: Maria Ventura 

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


