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ACTA DE LA REUNIÓ 14 d’ABRIL del 2015 

Identificació de la sessió 

Núm: 9 – Curs 2014-2015 
Data: 14 d’abril 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 Delega vot a Gemma Cabello. 
 
Vocals:  

Noelia Belén  
Jordi Arregui 
Begoña Bover 
Josep Cardona  
Marc Moreno 
Peggy Stark 
Jaume García 
Marisol Casado  Delega vot a Jordi Arregui. Ha entregat document. 
Montserrat Cabrero 
Nuria Barberan 
Gemma Cabello 
Rosa Domínguez 
Marian Armenta  Delega vot a Jordi Arregui 
Maria Ventura  Delega vot a Jordi Macarrilla 
Mª Rosa Julia i Vilardell  Delega vot a Nuria Barberan 

 
Altres assistents: 
  
Laura Montoya, Marian Armenta, Maria Ventura i Mª Rosa Julia i Vilardell estan pendent de 
lliurar el seu document al Secretari. A la propera reunió es redactarà si ho ha entregat o no. 
 
 
Ordre del dia 

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

2. Festa Major. 

3. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Gestoria per la Comptabilitat de l’AMPA. 

b. IVA pel projecte socialització de llibres – Consulta a Hisenda. 

c. Consulta a l’Escola del canvi d’Entitat Bancaria. 

d. Accions contra les Erugues processionàries. 
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e. Resposta de TMB. 

f. Estat de la subvenció. 

4. Altres temes: 

a. Comissió de Menjador. 

b. Socialització de Llibres. 

c. Escola de Pares. 

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

e. C consell Escolar. 

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

tot respectant LOPD.  

5. Torn obert de paraules. 

Petició Jordi Collado. 

 

Acords 

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

Queda aprovada l’acta de les sessió numero 7 del curs 2014-2015 celebrada el 10 de març de 
2015. 
Gemma Cabello fa entrega del seu document de delegació.  
Marian Armenta no ha delegat el vot a cap altre membre per segona vegada consecutiva. 
 

2. Festa Major. 

Les possibles activitats que es plantegen són: 

- Col·laboració en la cursa. Sense cost directe. 

- Espectacle de Màgia. Cost inicial de 350 €, opcionalment es poden contractar serveis 

extres per valor de 75 o 100 €. 

- Rocòdrom tot el dia. Cost:  850 €. 

- Jocs Tradicionals Opció 1. Cost:  750/850€. 

- Jocs Tradicionals Opció 2. Cost: 850 €. 

- Bombolles Gegants. Cost: 375 €. 

- Jocs Gegants amb monitor. Cost: 250 €. 

- Jocs diversos amb monitors. Cost: 450 €. 

- Altres Jocs Gegants. Cost: 600/975 €. 

- Jocs diversos amb monitors: 450 €. 

- Taller de l’AMPA. Cost aproximat de 100 €. 

- Batucada. Cost inicial de 400 €. 

Es confirma que la Festa serà de tot el dia. Les activitats que millor són valorades pels 

assistents són: 

- Col·laboració en la cursa. 
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- Espectacle de Màgia sense extres. Cost 450 €. 

- Rocòdrom tot el dia condicionat a la participació de l’Escola en un 50%. Cost 550 €. 

- Bombolles Gegants. Cost: 475 €. 

- Taller de l’AMPA. Cost aproximat: 100 €. 

- Batucada. Cost inicial a negociar: 375 €. 

Total aproximat 1.950 €. 

El pressupost de la Comissió de Material Esportiu i Festes és de 1500 €. 

La comissió de Comunicació presta, en cas de que sigui necessari 750 € del seu pressupost. 

La comissió d’Escola de Pares presta, en cas de que sigui necessari 500 € del seu pressupost. 

Aquesta donació extraordinària entre Comissions es aprovada amb 17 vots a favor i 2 

abstencions. 

 

3. Informació tràmits fets en relació a: 

a. Gestoria per la Comptabilitat de l’AMPA. 

De moment no hi ha novetats. A la propera reunió s’ha de decidir. 

 

b. IVA pel projecte socialització de llibres – Consulta a Hisenda. 

De paraula, Hisenda ens ha dit que no hem de cobrar IVA pel projecte de 

socialització perque l’AMPA no ven els llibres sinó que actua com a gestor 

d’una biblioteca interna. Però ens avisen que qualsevol saldo positiu del 

projecte s’ha de reinvertir en el propi projecte. En cap cas pot servir per 

finançar altres projectes de l’AMPA. 

 

c. Consulta a l’Escola del canvi d’Entitat Bancaria. 

L’Escola no té cap inconvenient de que l’AMPA canviï d’entitat bancaria. 

Per tant comencem a demanar condicions a la resta de caixes/bancs. 

 

d. Accions contra les Erugues processionàries. 

No hi ha notícies de l’Ajuntament. Creiem que han fet el tractament, però no 

han comunicat. 

 

e. Resposta de TMB. 

No hi ha resposta. 

 

f. Estat de la subvenció. 

La subvenció ha estat atorgada per un import de 350 €. Nuria s’encarregarà de 

la justificació. 
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4. Altres temes: 

a. Comissió de Menjador. 

Solé i Bego aniran dilluns 20 d’abril. 

Es passarà un resum del darrer dia que va assistir Noelia i Javier. 

 

 

b. Socialització de Llibres. 

La participació de P5 és molt bona, per tant no hi ha cap inconvenient per 

aplicar el projecte. 

En canvia la participació a 3er no arriba al mínim de 40 famílies. Es tornarà a 

demanar confirmació de participació o no dels que encara no han donat 

resposta. A la propera reunió sabrem el resultat. 

Per altra banda, detectem que algunes de les targetes que han de servir per 

fer el seguiment dels usuaris de cada llibre no estan en bon estat, o s’han 

perdut, perquè els nens les utilitzen com a punt de llibre. Ens plantegem la 

possibilitat de que els nens facin a principi de curs un punt de llibre o que els 

donem un plastificat amb el Ualaví. La decisió queda pendent de consultar-ho 

amb l’Escola. 

 

c. Escola de Pares. 

La darrera xerrada del curs 2014-2015 està prevista per aquest dijous 16 

d’abril a les 19:30. Es realitzarà a la Sala d’Actes. 

Com que el ponent no cobrà per la sessió es decideix entregar-li un detall per 

part de l’AMPA i altre per part de l’Escola. 

Aquesta xerrada es veurà com afectarà el canvi de dia i hora a l’assistència. 

Alguns dels assistents demanen canviar el dia a dimecres, que no sigui 

dimarts/dijous, ja que normalment el que té activitats extraordinàries els 

dimarts també les té dijous. Això es provarà el proper curs. 

 

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

L’Escola demana no fer l’estudi temporalment.  

 

e. Consell Escolar 

Begoña Bover i Montserrat Cabrero expliquen la reunió d’avui del Consell 
Escolar. S’adjunta al final del document l’Acta de la reunió. 
 

 

5. Torn obert de paraules. 

Jordi Collado ha fet una petició a l’AMPA, la qual es exposada per Jordi Macarrilla a la resta de 

la Junta: 

Després de la recerca que l’Escola ha fet no ha trobat fabricant d’ordinadors que li doni 

una garantia de 4 anys. Per aquest motiu es planteja la idea de fer un Renting 

mitjançant l’AMPA.  
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En aquest instant cap membre de la junta pren la responsabilitat d’estudiar aquesta idea. De  

moment l’AMPA preguntarà a Hisenda si s’haurà d’aplicar el 21%. 

 

Abans de la propera reunió s’ha de fer el cobrament de la quota de l’AMPA. En primer lloc s’ha 

de passar un mail informatiu a tots els pares/mares de que passarem el rebut. I després hem 

de passar el llistat a l’Escola dels pares/mares que no volen pagar mitjançant el banc. 

 

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

 

 

El secretari       Vist i plau 

El president 

 

 


