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ACTA DE LA REUNIÓ 10 de FEBRER del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 6 – Curs 2014-2015 
Data: 10 de febrer de 2015 
Horari: de 20:00 a 21:30 
Lloc: Escola Isabel de Villena 
 

Assistència 

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 en Begoña 
Jaume García 
Marisol Casado  Delega vot en Arregui 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberan 
Gemma Cabello 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta 
Maria Ventura  Delega vot en Jordi Macarrilla 
Mª Rosa Julia i Vilardell  

 
Altres assistents: 

Enric del Campo 
Esther Fabra 
Oscar Daza 

 
 
Peggy Stark, Marisol Casado i Maria Ventura estan pendents de lliurar el seu document al 
Secretari. A la propera reunió es redactarà si ho han entregat o no. 
Marian Armenta no ha delegat el vot a cap altre membre. 
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Ordre del dia 

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

2. Informe del president sobre darrera reunió amb l’Escola. 

3. Noves exigències comptables i tributàries per les Ampes. 

4. Barcelona Magic Line. 

5. Altres temes: 

a. Estat de la subvenció. 

6. Torn obert de paraules. 

 

Acords 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (05) 

Queda aprovada l’acta de les sessió numero 5 del curs 2014-2015 celebrada el 13 de gener de 
2015. 
  
Rosa Domínguez, Noelia i Gemma fan entrega del seu document de delegació. 
 
 

2. Informe del president sobre darrera reunió amb l’Escola. 

Gemma Boix i Jordi Collado van demanar reunió amb la Junta Permanent de l’AMPA per 

analitzar la situació dels temes tractats amb anterioritat. A la reunió van assistir Jordi 

Macarrilla i Soledad Domínguez, president i vice-presidenta respectivament. 

 Socialització de llibres. Continua sent un projecte que l’Escola valora molt 

positivament. L’AMPA a transmès la necessitat d’una llibreria adequada pel 

emmagatzematge dels llibres, l’Escola estudiarà quina solució pot donar a aquesta 

necessitat. 

 Instal·lacions del centre. L’AMPA va recordar a l’Escola que vol conèixer el llistat de 

tasques de manteniment que l’Escola té pendents. Per la seva banda l’Escola va 

explicar que les principals tasques es desenvoluparan a l’estiu quan l’Escola es 

mantingui tancada. 

 Ordinadors per secundària. L’Escola continua buscant una empresa que garanteixi els 4 

anys de bateria, però fins al moment no hi ha resultat positiu. L’AMPA per la seva 

banda també està mirant un sistema de Renting, però el cost ho fa menys rentable que 

la situació actual. 

 Batxillerat. Tant Escola com AMPA continuen preocupats pel nombre d’alumnes a la 

fase de Batxillerat. L’AMPA està preparant una estratègia per conèixer les causes per a 

que l’Escola pugui posar remei. 

En aquest sentit, la primera fase de l’AMPA és la captació de les famílies a enquestar. 

Josep Cardona, Rosa Domínguez, Oscar Daza, Soledad Domínguez i Mª Rosa Julia i 

Vilardell es presenten com voluntaris per realitzar aquesta primera fase. 
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 Menjador. No es va tractar, l’Escola ja ha proporcionat totes les facilitats que l’AMPA 

necessita. 

 Festa Major. L’Escola va comunicar que el dia de la festa major és el 16 de maig. No es 

començarà a preparar fins que no acabin les festes de carnestoltes i del 75è aniversari. 

L’Escola està valorant si la Festa es farà amb menjar o sense, en  cas que sigui amb 

menjar es necessitaran voluntaris que puguin ajudar durant l’estona del migdia. 

L’AMPA per la seva banda ha de pensar quines activitats vol fer a la Festa de l’Escola. 

Per la propera reunió s’han de presentar totes les opcions i entre tots escollirem que 

fem. 

 Invertor’s Box. L’Escola va explicar que estan interessats per infantil, i que ho estan 

enfocant de manera de que enlloc de que siguin els professors els que ho facin, siguin 

els alumnes últims de primària o els alumnes primers de secundària.  

A la reunió també es van tractar nous temes: 

 Jornada de Portes Obertes. L’Escola invita a l’AMPA i li proporciona un espai propi a la 

Jornada de Portes Obertes que es celebrarà el dissabte 21 de febrer.  

L’AMPA acorda no tenir consum econòmic en documentació, sinó en presentar-se 

mitjançant una projecció d’un POWERPOINT. 

 Anglès. L’Escola està treballant en la línia d’augmentar les hores d’anglès o de fer 

intercanvis, de moment està en estudi i no es pot concretar rés més. 

  

3. Noves exigències comptables i tributàries per les Associacions. 

Degut a les Reformes Fiscals aprovades pel Ministeri d’Hisenda totes les entitats, sense 

excepció, hauran de presentar l’Impost de Societats. Així mateix existeix l’obligatorietat de 

presentar el model 347 d’operacions a tercers sempre i quan s’hagin efectuat operacions 

superiors a 3005,06 € amb una mateixa persona o entitat, incloses les subvencions atorgades i 

rebudes. 

Degut al desconeixement dels membres de la Junta de l’AMPA el més recomanable és que una 

gestoria administri la comptabilitat de l’AMPA. 

D'altre banda, arran la revisió dels procediments provocada per aquesta reforma fiscal, ens ha 

sorgit el dubte si al projecte de socialització de llibres hem d'aplicar IVA. Malgrat el manual de 

FAPAC que vam seguir per posar en marxa el projecte no ho deia i que a la consulta verbal feta 

el curs passat al respecte a la mateixa federació se'ns va dir que no, tenim versions diferents 

respecte de la interpretació que fa hisenda d'aquests projectes, i si els considera com a 

prestació de servei, cas en el que l'iva a aplicar seria de fins el 21%. Acordem intentar recaptar 

més informació i assegurar-nos si les coses s'han fet bé o si cal introduir algun canvi. 

Per la seva banda la FAPAC ha comunicat a l’AMPA: 

“... la FaPaC ens estem mobilitzant per denunciar-ho i fer tot el possible per aconseguir 

un canvi normatiu que ens permeti continuar amb el nostre dia a dia. 
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… Denunciem l'equiparació de les nostres entitats amb les societats mercantils, fet que 

dificulta greument la gestió de les associacions amb un volum d'ingressos forçosament 

reduït. Per això, el conjunt d'entitats signants hem exigit mantenir els supòsits d'exempció 

i hem reclamat un nou marc fiscal per a les associacions …” 

 

4. Barcelona Magic Line. 

La participació a dia d’avui és molt alta, per tant la valoració que fa la Junta al respecte és 

excel·lent. 

 

5. Altres temes: 

a. Estat de la subvenció. 

El dia 6 de març tindrem la resolució per part de l’Ajuntament. 

 

6. Torn obert de paraules. 

  

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

 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 


