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Acta de l’assemblea celebrada el dia 16 de setembre de 2019 
 

 

Assistents: 

Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Esther Hernández, Elena Molina, Clara Soler, Joan Serra Casals, 

Núria Altimires i Surroca, Aina Mayordomo García, Andreu Melgosa García, Carolina Pedraza, Silvia Escolano 

Colom, Juan N. García Cazorla, Víctor Vilarrasa i Montse Panisello.. 

Coordinadora d’extraescolars: Cristina Aguilar. 

 

Inici reunió:  

19:45 h. 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Estat actual de comptes: 

Saldo al Banc de Sabadell a data de la reunió: 30.496,10 € 

Tenim en compte que aquesta quantitat no és real ja que hi ha algunes despeses que no s’han realitzat per 

diversos motius com per exemple la quantitat aprovada dins els pressupostos 2018-2019 destinada al pati. 

Aquesta partida no s’ha gastat a data d’avui per motius de permisos i tràmits amb l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès i està pendent de rebre resposta per part de l’Ajuntament per a saber si cal retornar l’import que 

ens van adjudicar o podem demanar una pròrroga i fer les accions previstes durant el proper curs 

2019-2020. 

També tenim pendent el pagament de la factura Escola Municipal de Música corresponent a tot el curs amb 

un import de 5.876 €. 

 

2. Renovació de la junta o convocatòria d'eleccions, si s'escau 

La junta actual ens informa que el proper mes de novembre finalitzen els 3 anys de legislatura previstos i 

per tant, es procedirà a obrir convocatòria el proper mes d’octubre per a rebre noves candidatures. 

En cas de no rebre cap sol·licitud, l’actual junta farà una reestructuració per a presentar una nova 

candidatura incorporant a Esther Hernández com a secretària, Cristina Mera com a tresorera i Laia Llistuella 

com a presidenta. 

 

3. Revisió i reestructuració de les comissions 
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Per part de la junta es proposa fer una reestructuració de les comissions ja que n’hi ha algunes que no són 

operatives bé perquè no són necessàries o bé perquè han estat suplides per la figura de la coordinadora 

d’extraescolars. Per altra banda potser és més convenient trobar voluntaris que facin tasques més 

concretes en moments puntuals com per exemple per a preparar les comandes de roba. En el cas de la 

comissió d’hort es proposa fusionar-la amb la de pati. 

Així doncs, les comissions a partir d’ara seran: 

Biblioteca, Menjador, Pati i hort, Festes, Bricolatge, Imatge i comunicació. 

 

4. Espai comissions. Comentaris i valoracions dels projectes de cada comissió 

Comissió de festes: 

Rebem la proposta de l’Alba de P5 de reunir els pares de 6è i P5 de cada any per tal que s’encarreguin 

d’organitzar la festa de final de curs amb el suport i seguiment de la junta. Es vota la proposta i la resposta 

és positiva amb 14 vots a favor i 1 en contra. Així doncs es convocarà una reunió amb els pares de P5 i 6è 

per presentar-los la proposta i parlar-ne. 

Menjador: 

Alguns assistents volen saber a què es degut el canvi de condicions del servei de menjador,en concret 

l'aplicació de la quota fix-absent. Fan constar que no s’ha explicat bé i que les formes no han estat les 

millors (precipitació a 4 dies de començar el curs, reunió en dos parts per mala previsio d’espai, etc…) i que 

no estan d’acord amb el canvi. La junta explica que tot i no estar d’acord amb el canvi de condicions, perquè 

no eren les condicions pactades, ha calgut arribar a un acord degut a que l’escola ha vist un canvi molt 

positiu en el temps de menjador en general (rutines, dinàmiques, reducció de conflictes i pedagogia a taula) 

des de que Ecomenja ha entrat en el servei. L’acord al que es va poder arribar amb l’empresa perquè seguís 

en la línea de millores i canvis en el servei de menjador es afegir la quota de fix-absent.   

Pati: 

Com ja s’ha comentat en l’estat de comptes, tenim encara la subvenció rebuda pel pati de l’any passat, de la 

que només hem pogut justificar menys de la 3ª part degut a que l‘ajuntament no ens ha donat els permisos 

per cap de les actuacions que hem proposat. I aquest any ens han concedit una subvenció similar en 

quantitat de diners i seguim amb el mateix problema. Es decideix intentar fer un canvi de rumb en el 

projecte, sol·licitarem una reunió amb direcció per donar una empenta al projecte i poder aprofitar les 

subvencions d’aquest any. 

Hort: 

Com l’Esteve, pare d’un exalumne, ja no esta a l’escola, necessitem algú que pugui donar un cop de mà amb 

l’hort a l’escola, sobretot a l’hora d’escollir què plantar i com fer-ho. L’Alba, mare de P5, diu que té un 

contacte que ens podria ajudar amb hort. Que hi parlarà i ens dirà alguna cosa. 
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5. Torn obert de paraula (...) 

Rebem una queixa per part d’una nova família que ha començat aquest any a P3. Troben que hi ha poques 

extraescolars per a P3 i poc temps per a apuntar-se donat que arribar de nou a l’escola a P3 es fa una mica 

feixuc els primers dies i ens comenten que pot ser el motiu pel quan hi hagi grups que no surten en aquesta 

edat per falta d’inscripcions. Ens comprometem a revisar aquesta proposta per l’inici del curs vinent tot i 

que, generalment, la majoria de famílies no es decanten per a apuntar els alumnes de P3 a les 

extraescolars. 

 

 

 

 

La reunió s'acaba a les 22:30 h. 

 

 

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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