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ACTA DE LA REUNIÓ 10 de MARÇ del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 7 – Curs 2014-2015 
Data: 10 de març 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 
Jaume García 
Marisol Casado  No assisteix i no delega vot. 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberan 
Gemma Cabello  Delega vot a Laura Montoya. 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  No assisteix i no delega vot. 
Maria Ventura 
Mª Rosa Julia i Vilardell  

 
 
Gemma Cabello està pendent de lliurar el seu document al Secretari. A la propera reunió es 
redactarà si ho ha entregat o no. 
Marisol Casado no ha delegat el vot a cap altre membre. 
Marian Armenta no ha delegat el vot a cap altre membre per segona vegada consecutiva. 
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Ordre del dia 

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

2. Noves exigències comptables. Pressupostos. Reunió amb FAPAC i presencia 

a  Assemblea FAPAC. 

3. Propostes per la Festa Major. 

4. Comissió de Menjador. 

5. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Accions contra les Erugues processionàries. 

b. Invertor’s Box. 

c. Dades de reunions de Socialització de Llibres. 

d. TMB 

6. Resultat del Barcelona Magic Line. 

7. Altres temes: 

a. Escola de Pares. 

b. Proposta de document per a compartir dades amb l’Escola (llistats de classes) 

tot respectant LOPD.  

c. Resposta de l’Escola respecte proposta de patis educatius. 

d. Motius de la pèrdua d’alumnes quan arriben a batxillerat. 

e. Documentació a posar a la vitrina. 

f. Estat de la subvenció. 

8. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

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

Queda aprovada l’acta de les sessió numero 6 del curs 2014-2015 celebrada el 10 de febrer de 
2015. 
Peggy Stark i Maria Ventura fan entrega del seu document de delegació. Marisol Casado no 

entrega el seu document de delegació per primera vegada.  

 
 

2. Noves exigències comptables. Pressupostos. Reunió amb FAPAC i presencia 

a  Assemblea FAPAC. 

Comptabilitat. Laura Montoya confirma a la Junta que s’ha de portar la comptabilitat de 

l’AMPA. Laura ha demanat pressupost a vàries gestories, de moment només tenim preu d’una 

d’elles, per tant restarem a l’espera de rebre més pressupostos. 

IVA a aplicar al projecte de Socialització de Llibres. Els diferents membres de la Junta de 

l’AMPA han consultat a coneguts experts en la matèria i les respostes són contradictòries. És a 

dir, no se sap quin IVA s’ha d’aplicar al lloguer de llibres, de fet ni si s’ha d’aplicar IVA. Per 
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consegüent es decideix fer una consulta vinculant a Hisenda. S’anirà presencialment a Hisenda 

a fer la consulta i es demanarà resposta escrita a la nostra consulta. 

Caixa / Comissions. La comissió Econòmica explica que Catalunya Caixa ha ofert la possibilitat 

del pagament online sense càrrec, però amb el condicionant de que es posi una quantitat a un 

dipòsit el qual es podrà cancel·lar en qualsevol moment sense càrrec. Altre opció és buscar una 

altra entitat bancària que proporcioni aquesta operació sense càrrec i sense condicionants, 

però el canvi d’entitat bancària pot ocasionar un problema a l’Escola. Per aquest motiu es 

decideix consultar a l’Escola si li causa algun contratemps que l’AMPA canviï d’entitat bancària. 

 

3. Propostes per la Festa Major. 

La Comissió de Festa Major i dinamització està rebent les diferents propostes de Festa Major. 

Així mateix està pendent de que l’Escola defineixi l’equip que portarà la Festa Major. Quan 

tingui aquesta informació es començarà a definir el Planning diari de la Festa Major. 

 

4. Comissió de Menjador. 

Noelia Belén, com representant de la Comissió, i Javier Paredes, com representat de la Junta, 

han menjat a l’Escola aquest mateix dimarts 10 de març de 2015. Durant la seva visita li ha 

acompanyat la Directora de l’Escola Gemma Boix.  

Abans d’arribar al menjador, tots tres han seguit el recorregut habitual dels alumnes fins a 

l’inici de la cadena del menjador. 

El primer pas ha sigut agafar les safates, els coberts, el got, etc.  

Posteriorment els han servit el primer plat, Sopa de Brou amb Pasta. No quedaven Pèsols 

estofats ja que a l’hora que han assistit ja no hi havia previst l’assistència d’alumnes de 5é de 

Primària cap endavant, que són els que poden escollir plat. 

En canvi, del segon plat si que han pogut tastar les dues opcions: Mandonguilles de vedella a la 

jardinera i Peix arrebossat. 

De postres han seleccionat fruita (poma i mandarines) 

Posteriorment han degustat tot el menjar conjuntament amb la Directora de l’Escola i altres 

membres amb els quals han compartit taula. 

Mentre han estat a la taula, ha entrat un curs a dinar. Ha fet el mateix recorregut fet pels 

membres de l’AMPA, però de manera molt més àgil. De fet algun la gran majoria d’ells han 

acabat i recollida la seva safata abans de que els membres acabessin de menjar. 

Per últim, la safata, els estris, ... els han portat a la zona habilitada per deixar totes les restes. 
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Valoració dels assistents: 

 
La pasta de la sopa estava amb una consistència correcte. És habitual quan es bou 
pasta que amb el cap del temps aquesta quedi massa tova, en aquest cas no ha 
passat això. 
La temperatura en general dels aliments ha sigut correcta. No cremaven ni 
estaven freds. 
Les mandonguilles anaven acompanyades de verdures tallades en trossos, no 
triturades i per l’observat al curs arribat posteriorment en general no sobra 
menjar als plats.  
L’arrebossat del peix era molt prim i sense excés d’oli. 
El peix s’acompanya amb tomàquet natural tallat. 
 

A millorar L’horari no ha permet veure el menjador amb una assistència mitjana habitual. 
Les safates en general estan bastant abonyegades, tot i que no afecta a la qualitat 
del menjar, visualment no donen bona imatge. La Directora ha informat durant el 
dinar que tenen previst renovar-les. 

 

Begoña Bover s’afegeix a la comissió de menjador. 

Durant el proper mes d’abril està previst l’assistència a altre menjar a l’Escola. 

 

5. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Accions contra les Erugues processionàries. 

Nuria Barberán ha avisat a l’Ajuntament verbalment. Esperem resposta en les 

properes setmanes. 

 

b. Invertor’s Box. 

Arribat a l’escola el 10-03-2015. 

 

c. Dades de reunions de Socialització de Llibres. 

19 i 26 de març es fa la convocatòria. 

 

d. TMB 

Hi ha un grup de pares que ha sol·licitat a l’AMPA l’ajuda per aconseguir una 

parada addicional a la línia 67, entre les actuals parades 251 (PARC DE 

CERVANTES) i la 1458 (AVDA PAÏSOS CATALANS- GAIETÀ FAURA), o en el seu 

defecte a la línia 68, la parada addicional hauria d'anar entre les parades 591 

Av d'Esplugues-hospital Sant Joan de Déu i la 1458 (AVDA PAÏSOS CATALANS- 

GAIETÀ FAURA) , per tal de donar servei a les famílies que s'han de desplaçar 

en autobús del nostre centre i el centre de la vora. 

L’AMPA ha traslladat aquesta sol·licitud al TMB (Transports Metropolitans de 

Barcelona), el numero de registre de la sol·licitud és 54958. 

S’informarà de la resposta de TMB. 
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6. Resultat del Barcelona Magic Line. 

L’AMPA està molt content per la jornada compartida al Barcelona Magic Line i agraeix a tots 

l'alta participació en la caminada, la complicitat i la generositat demostrada. 

 

7. Altres temes: 

a. Escola de Pares. 

La propera Escola de Pares es farà en altre dia i en altre horari per veure quina 

assistència hi ha. 

 

b. Estat de la subvenció. 

Nuria Barberan està l’espera de rebre l’import de la subvenció. No hi ha més 

informació encara, per la propera sessió hauríem de tenir resposta. 

 

 

8. Torn obert de paraules. 

L’AMPA es torna a preocupar per l’entorn ja que les obres al voltant de l’Escola s’estan 

començant a reactivar. 

 

 


