
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2017-2018 

 
Comença la reunió a les 21:10 hores del dia 17 d’octubre de 2017 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Jordi Torrent 
Gemma Rueda 
Yolanda Bernabeu 
Yess Machin 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Aprovació de l'acta de data 18 de setembre de 2017. 
2- Preparació assemblea   
3- Castanyada 
4- Loteria 
5- Bicicletada 
6- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Aprovació de l’acta de data 18 de setembre de 2017. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 9 de novembre de 2017, juntament amb la 
tramesa de la convocatòria de la present reunió, seguidament se sotmeten a votació, essent que per unanimitat 
dels assistents, s’aprova l’Acta de la reunió de Junta de 18 de setembre de 2017. 
 
Essent les 21:11 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Dani Esteban i la Sra. Sabina Panadero. 
 
2. Preparació assemblea. 

Com cada any proposarem tres dies per celebrar l’Assemblea de socis. Enviarem una enquesta a tots els 
socis/sòcies de l’AMPA Sobirans indicant que els tres dies proposats per realitzar l’Assemblea seran el Dilluns 13 
de novembre de 2017 a les 21:00 hores, el dimarts 14 de novembre de 2017 a les 21:00 hores i el diumenge 19 
de novembre de 2017 a les 11:00 hores del matí. Donarem una setmana perquè es pugui votar i tancarem les 
votacions. El dia més votat serà l’escollit per realitzar l’Assemblea.  

Essent les 21:21 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Sergi Ruiz.  

L’ordre del dia estarà configurada amb els següents punts: presentació dels nous membres de la Junta, Estat de 
comptes curs 16/17 i pressupost de l’AMPA per el curs 17/18, eleccions a la presidència de la junta de l’AMPA, 
qüestions sobrevingudes i torn obert de preguntes.  

  
3- Castanyada 

L’escola celebrarà la castanya el dia 31 d’octubre de 2017. Necessitarem pares i mares per coure castanyes i 
enviarem un mail per buscar-los. També s’ha enviat un mail perquè els nens i nenes portin 10 castanyes cadascú 
amb un tall.  

Essent les 21:32 hores s’incorpora a la reunió de junta el Sr. Toni  

La Munta i en Toni portarem llenya per poder coure les castanyes.   
 
4- Loteria 
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Per l’Assemblea ja tindrem els talonaris de loteria i els repartirem entre els assistents que vulguin. Hem d’enviar 
a l’administració de loteria el nou logo de l’AMPA. 

5- Bicicletada 

De moment hi ha 5 inscripcions a l’Escola Sant Martí, 23 a l’Escola Sobirans i 2 a la botiga Anna. Quedarem a les 
8:00 hores del matí a l’Escola Sant Martí.  

6- Qüestions sobrevingudes  

Des de la comissió d’extraescolars es torna a demanar que es canvií el paper d’inscripció de les extraescolars i de 
cara el curs que ve, es canviarà. També proposen desdoblar els grups de basquet (17 nens el dimarts i 14 nens el 
dijous) i el grup de manualitats (21 nens).  

Els diners atorgats per l’Ajuntament de les beques de les extraescolars només arriben a 11 nens, la resta fins els 
24 nens que ens han proposat els pagarà l’Ajuntament.  

La Breda de l’Eixample ens ha demanat que els hi deixem les graelles per coure les castanyes, estem tots d’acord 
que els les deixarem. 

Tornem a parlar de fer una Panera per Nadal, i en Sergi comenta que mirarà el preu de les paneres a l’Hereu 
Riera. Les tires dels números les podem comprar a Can Pujades.  

La Roser estarà de baixa durant uns 2 mesos i quedem que la substituirem.  
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:25 hores, de la qual estenc aquest 
acta. 

A Arenys de Munt, a 9 de novembre de 2017 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
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