
   ACTA REUNIÓ JUNTA 2018-2019 

 
Comença la reunió a les 21:23 hores del dia 23 d’octubre de 2018 a l’escola Sobirans. 
 
Assisteixen:  
 
Sonia Olivares 
Sergi Ruiz 
Gemma Rueda 
Silvia Rodríguez 
Yolanda Bernabeu 
Muntsa Coscojuela 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Aprovació de l'acta de data 18 de setembre de 2018 
2- Preparar Assemblea  
3- Qüestions sobrevingudes 
 
1. Aprovació de l’acta de data 18 de setembre de 2018. 

 
Havent-se distribuït l’esborrany de l’Acta de la reunió de Junta de 18 de setembre de 2018, 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 2018. 
 
Essent les 21:24 hores s’incorporen a la reunió de Junta el Sr. Jordi Torrent i la Sra. Yess Machin. 
 
2. Preparar Assemblea. 

Un dels punts de l’Assemblea serà el de renovació càrrecs i presentació dels nous membres de la junta i comentem que hi 
haurà membres de la Junta de l’AMPA que no continuaran el proper curs. També comentem que en Dani Esteban, que fins ara 
era el vicepresident, va deixar de ser membre de la Junta de l’AMPA Sobirans a final del curs passat, i per tant ara no tenim 
vicepresident. També implica que ara a la Comissió Econòmica només està integrada per en Sergi Ruiz i algú l’ha d’ajudar.  

Essent les 21:29 hores s’incorpora a la reunió de Junta el Sr. Toni Torvà. 

Entre tots els assistents a la reunió es decideix que la vicepresidenta serà la Yess Machin i assumirà el càrrec de presidenta 
quan la Sonia Olivares no pugui exercir-lo i en Jordi Torrent i en Toni Torvà ajudaran al Sergi en la Comissió Econòmica. 
Intentaran conèixer tot el que fa el Sergi per poder-lo substituir en cas que en Sergi no pogués realitzar les seves tasques. En 
Sergi Ruiz farà una llista de totes les seves tasques.  

Des de la Comissió de Comunicació es farà un mail a les famílies sol·licitant gent per la junta.  
 
 
3- Qüestions sobrevingudes.  
 
La Gemma Rueda ha anat a encarregar la Loteria de Nadal i ja tenim el número, és el 35360, ho anunciarem a les cartelleres 
de l’escola i mitjançant correu electrònic,  perquè tothom que ho desitgi pugui comprar un dècim del número a 
l’administració de Loteria d’Arenys de Munt.  
 
També comprarem una panera, es mirarà a l’Aral i a l’Hereu Riera i disposarem d’un pressupost de 50/60 euros. Anirem a 
Can Pujades a comprar les tires dels números i cada tira es vendrà a 1 euro. Farem el sorteig el dia 14 de desembre de 2018, 
aprofitant que el menjador farà el pessebre vivent. Durant la reunió, la Yess mira el catàleg de paneres del Carrefour i n’hi ha 
de molt interessants per 60 euros. El dia que es pugui s’anirà a comprar i es posarà al vestíbul perquè tothom la pugui veure.  
 
La Yess Machin comenta que la normativa de la LOPD s’ha de canviar a tots els formularis que tenim. També comenta que les 
precomandes de llibres que tenim on hi havia l’autorització, no es poden llençar i que les hauríem de guardar dins d’una 
caixa i posar-ho al magatzem. Farem una caixa per any.  
El llibre de socis actualment només serveix per tenir els nens i poder passar els rebuts. El propietari d’aquestes dades és 
l’AMPA Sobirans però la responsable és la presidenta de l’AMPA.  
També comentem que van donar de baixa la pàgina web però ara ja està en funcionament i que de 5 G en tenim ocupats 4.  

ACTA JUNTA 23/10/2018 Pàgina 1 



   ACTA REUNIÓ JUNTA 2018-2019 

Encara falta pujar les fotos de les últimes festes però som conscients que hi ha molts pocs visitants (tenim un comptador de 
visitants a la pàgina) i creiem que a la pàgina web només caldria posar-hi les informacions més bàsiques, necessàries i útils 
per les famílies. 
 
Triem la portada i la contraportada del Calendari entre tots els dibuixos que han fet els alumnes i que ens ha fet arribar la 
direcció de l’escola. 
 
També es comenta perquè no es pot obrir el pati de l’escola els caps de setmana i la resposta de l’Ajuntament es que no hi 
ha pressupost per la brigada de neteja, que seria qui hauria de venir a netejar-ho. Alguns pares faran una instància a 
l’Ajuntament per demanar-ho. 
 
I per acabar parlem de la Comissió d’Extraescolars, ja que en una reunió de la comissió,  feta al despatx de l’AMPA, es van 
decidir algunes coses i desprès se’n van fer unes altres.  També creiem convenient fer un control de qualitat de les 
extraescolars i intentarem entrar un dia a l’atzar per veure com es desenvolupa l’activitat.  
La Teresa Villalmanzo ens va comentar que no podia amb tota la feina que tenia i li comentarem que ha de fer una memòria 
de la coordinació i reflectir tota la feina que fa. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 22:30 hores, de la qual estenc aquest acta. 

A Arenys de Munt, a 5 de novembre de 2018 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 

ACTA JUNTA 23/10/2018 Pàgina 2 


