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ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 13 de SETEMBRE del 2016 

Identificació de la sessió 

Núm: 1 – Curs 2016-2017 
Data: 13 de setembre de 2016 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistents: 

Jordi Macarrilla, President 
Soledad Domínguez, Vicepresidenta 
Javier Paredes, Secretari 
Maria Ventura, Tresorera 
Vocals:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Jaume Garcia  No renovarà el càrrec a la propera assemblea. Durant aquest curs ja 
no vindrà. 
Josep Cardona  
Marc Moreno 
Peggy Stark  No assisteix per 5à vegada i no delega vot per 1a vegada 
Montserrat Cabrero  Delega vot en Soledad Domínguez 
Grushenka Comas  Delega vot en Soledad Domínguez 
Rosa Domínguez 
Mª Rosa Julia i Vilardell  
Ester Fabra  No assisteix per 3à vegada i no delega vot per 1a vegada 
Enrique del Campo  No assisteix per 2à vegada i no delega vot per 2a vegada 

  
Altres assistents: 

Begoña Bover 
 Oscar Daza 

Laia Araño 
Silvia Navarrete 

 
 
Ordre del dia 

1. Calendari Reunions pedagògiques. Repartiment entre Membres Junta. 

2. Transport IZARO. 

3. Regidor d’urbanisme. 

4. Torn obert de paraules. 
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Acords 

 

1. Calendari Reunions pedagògiques. Repartiment entre Membres Junta. 

Soledad exposa les reunions a les que no tenim persones assignades fins al dia d’avui. 

Soledad passarà un document comú a totes les persones assignades durant la present sessió 

del dimarts 13 de setembre 2016 per a que sàpiguen quin dia i hora han d’assistir. 

Així mateix també passarà un guió per seguir durant les reunions pedagògiques. Per altra 

banda a la reunió de P5 també s’haurà d’explicar el projecte de socialització de llibres i repartir 

els formularis d’inscripció. 

 

2. Transport IZARO. 

Jordi Macarrilla transmet als assistents que actualment el servei d’autocar està aturat degut a 

que no s’ha arribat al nombre mínim de participants que IZARO demanava. Els propers dies 

suposa que hauran novetats. 

 

 

3. Regidor d’urbanisme. 

Abans de les vacances d’estiu l’AMPA va recordar a l’Ajuntament que estava pendent reunir-se 

amb l’actual regidor d’urbanisme de l’Ajuntament d’Esplugues, Eduard Sanz, per seguir 

tractant els temes oberts durant el curs 2015-16. 

Després de vacances l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’AMPA per oferir-se a venir i 

explicar de primera mà l’evolució del projecte. 

En primer lloc comunicarem a la Gemma que tenim aquesta proposta del Regidor, i 

posteriorment la comissió d’Escola de Pares s’encarregarà de preparar la sessió. 

 

 

4. Torn obert de paraules. 

Laia Araño pregunta si el pati està acabat. Jordi Macarrilla comenta que encara queden alguns 

detalls per acabar les obres. Laia Araño considera que li falta part verda. Jordi Macarrilla 

explica que: 

- El paviment antilliscant de la zona de futbol i bàsquet i les corresponents línies que 

marcaran les diverses pistes, es faran tant bon punt el paviment assoleixi el grau 
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d’humitat necessari per poder aplicar la pintura. El procés de pintura implicarà 

restringir l’accés durant els 3-5 dies. 

- Pel que respecta als bancs, arbres i zones de joc alternatives a la pilota, l’Escola vol  

dedicar un temps en valorar diferents opcions i demanarà la col·laboració dels 

alumnes, professors i pares. 

Jordi Macarrilla presenta la seva renúncia al càrrec de President de l’AMPA que la farà efectiva 

a la propera assemblea general. El principal motiu que exposa és que desenvolupar el càrrec 

requereix d’una implicació elevada i durant el proper curs no podrà dedicar el temps que el 

càrrec es mereix, i amb l’objectiu de que aquest AMPA continuï forta deixa lloc per a que entri 

alguna persona amb que pugui dedicar-se. 

Així mateix Maria Ventura comunica que tampoc pot dedicar el temps pel seu càrrec i també 

renunciarà al mateix a l’assemblea vinent. 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari       Vist i plau 

       El president 


