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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 d’OCTUBRE DE 

2019 
 
 
 

A Riudoms, essent les 21:00h del dia 14 d’Octubre de 2019, es reuneixen els membres de la Junta 
que tot seguit es relacionen: 
 
President: Carlos Viñuales Calero 
Vice-president: Ricard Redondo 
Secretària: Gemma Fígols 
Tresorera: Núria Llorens Ferré 
 
Vocals: 
Inès Fortuny Fontgivell 
Maria Elena Garzón Setó 
Noelia Valdivieso Reche 
Dolors Pellicé Salvat 
 
 
 
Per a celebrar sessió ordinària de l’Assemblea General, a la sala d’Actes de les Escoles Velles. 
 
Hi assisteixen  5  pares/mares, a part dels membres de la Junta anomenats anteriorment. 
 
S’inicia la sessió ordinària prenent la paraula el President de l’Ampa, dóna la benvinguda als pares i 
mares presents a la reunió. 
 
A continuació el president presenta els membres de la Junta i dóna pas al primer punt de l’ordre 
del dia: 
 
 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
La secretària llegeix l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 12 de novembre de 2018 
quedant aprovada per unanimitat dels assistents. Recordem ha estat penjada a la pàgina web d 
l’Institut per donar-la a conèixer a les famílies. Queda aprovada. 
 
 
 
 



 

 
 
 
2.- ESTAT DE COMPTES DE L’AMPA. 
 
Pren la paraula la Tresorera en funcions la senyora Nuria Llorens Ferré, tresorera de l’AMPA. Exposa 
l’estat de comptes . 
 
La tresorera informa de l’estat de comptes del curs 2018/2019. Presenta una liquidació d’ingressos i 
despeses explicant detalladament cada partida. El saldo a la tresoreria a data 31/08/2018 era de 
6925,64 €  i a data 31/08/2019 és de 2676,84 euros. 
 
Per part dels assistents no hi ha cap consulta referent a l’estat de comptes. Aquest queda aprovat 
per unanimitat. 
 
 
 
3.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS REALITZADES EL CURS 2018 / 2019 
 
 
El president cronològicament la relació de totes les activitats dutes a terme al llarg del curs 
2018/2019: 
 
3.1- Juntes ordinàries realitzades al llarg del curs 2018 / 2019 
 
S’han realitzant aquest últim curs un total de cinc reunions ordinàries:  

 

 2018-10-2 

 2019-2-7 

 2019-3-19 

 2019-5-14 

 2019-6-4 

En a aquestes reunions s’han pres les decisions necessàries per realitzar totes les propostes fetes al 
llarg del curs. 
 
3.2- Participació en activitats i actes del poble 
 

 Participem en les xerrades conjuntes que realitza l’Ajuntament al llarg de l’any escolar. 

 El senyor Carlos Viñuales va assistir en nom de l’Ampa de l’Institut a l’enterrament de 

l’honorable senyor Joan Guinjoan a qui el nostre centre deu el seu nom. 

 
 
 
 
 



 

3.3- Col·laboració amb els alumnes de 4t d’ESO pel viatge de fi de curs. 
 
Octubre 2018 - Amb la finalitat que els alumnes de 4rt d’ESO obtinguin beneficis per al viatge de fi 
de curs, l’AMPA ha col·laborat aportant castanyes en la tradicional venda de castanyes. Aquesta 
col·laboració va destinada a tot el conjunt d’alumnes de quart que aniran de viatge. La quantitat 
que se’ls fa arribar és de dos sacs de castanyes per grup amb un valor aproximat de  241,49 euros.  
Aquest curs hem tingut 4 grups, 2 a Riudoms, 1 a Montbrió i un altre Vinyols. 
 
3.4- Presentació dels treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat, col·laborant amb 
l’Ajuntament. 
 
Febrer del 2019 – S’ha col·laborat juntament amb la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Riudoms en el refresc que s’ofereix a l’acte de presentació dels treballs de recerca dels alumnes de 
2n de batxillerat. S’ha fet a la Sala Multiús del Casal Riudomenc. Per part de l’AMPA es van dirigir 
unes paraules als alumnes presents i les famílies. 
 
 
 
3.5- Jornada de portes obertes a les famílies del proper curs 2019/2020 
 
El mes de març, el centre va realitzar la jornada de portes obertes a les famílies i futur alumnat del 
proper curs 2019/2020. El President va assistir a l’ acte i va respondre preguntes sobre l’Ampa als 
assistents.  
 
Aquest mes de setembre el President no ha  assistit a la inauguració de curs de 1r d’ESO. 
 
3.6- Obsequi a les famílies associades a l’AMPA 
 
L’AMPA va obsequiar als alumnes de les famílies associades de l’entitat amb l’orla de final de curs. 
S’ha fet càrrec del cost de l’orla de 4t d’ESO  i de 2n de BAT. 
 
3.7-  Festa de 2n de Batxillerat 
 
Juny del 2019 - Es va fer l’acte d’entrega d’orles dels alumnes de 2n de Batxillerat al gimnàs de 
l’Institut. L’AMPA va oferir un berenar a tots els assistents. 
 
El President de l’Ampa va dirigir unes paraules als assistents en absència del President. 
 
3.8-  Festa de 4t d’ESO i entrega de premis literaris i premi a l’esforç SERAFÍ AGUSTÍ. 
 
El mes de juny es va fer l’acte d’entrega d’orles dels alumnes de 4t d’ESO al pati de l’Institut.  
 
El president va dirigir unes paraules als assistents. 
 
En aquest acte també es va dur  a terme el lliurament dels següents premis que organitza l’AMPA: 
  
- L’AMPA va col·laborar com a jurat en l’atorgament dels PREMIS LITERARIS així com en el cost dels 
altres premis atorgats als alumnes. Aquest curs escolar 2018 / 2019 va  ser per un total de 550,004 
euros distribuïts en diferents  premis.  
 
 



 

- PREMIS LITERARIS. Premi atorgat als millors poemes i relats.  
- PREMI A L’ESFORÇ «SERAFÍ AGUSTÍ» - Aquest premi s’ha atorgat a un alumne de cada curs de 
l’ESO pel seu esforç i rendiment acadèmic. El premi està compartit amb el centre (50% centre i 50% 
AMPA).  
- PREMI AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC – Aquest premi s’ha atorgat a l’alumne que finalitza 
 l’ ESO pel seu millor expedient acadèmic. El premi és de 40 euros i està compartit amb el centre 
(50% centre i 50% AMPA).  
 
Tots aquests premis es donen en forma de val per material escolar, didàctic i llibres de lectura. Els 
poden  bescanviar a les llibreries de Riudoms “La Cometa”  “Pedra, Paper i Tisora” i “La Plaça”. 
 
En acabar l’acte  l’AMPA va oferir un berenar refresc a tots els assistents. 
 
3.9. V Trobada d’Intercanvi de llibres de text i lectura 
 
Juliol de 2019. l’AMPA va organitzar per les famílies associades un intercanvi de llibres. Les famílies 
portaven els llibres que volien intercanviar o vendre a canvi del preu simbòlic de 10 €/llibre i els de 
lectura 5€/llibre. Aquest intercanvi només es pot dur a terme si les famílies aporten llibres de tots 
els cursos en quantitat suficient.  
 
Es van fer sòcies 13 famílies pel curs 2018/2019 al llarg de la tarda que va durar l’activitat. 
 
3.10-  Consell Escolar i Consell Escolar Municipal 
 
L’AMPA té nomenat un representat que participa en el Consell Escolar amb vot i veu. Actualment hi 
ha nomenada la Sra. Inés Fortuny Fontgivell.  
 
Es formalitzen reunions amb la Directora per tractar les diferents problemàtiques que  van sorgint 
al llarg del curs. 
 
Al Consell Escolar Municipal el President participa en representació de l’AMPA. En aquesta reunió 
es van marcar les diferents xerrades conjuntes escola/ Ajuntament que es realitzen al llarg del curs 
escolar.  
 
Aquest estiu 2019/2020 tenim ja un lloc de reunió propi a les escoles velles, un desig de fa molts 
anys. 
 
3.11- Agafa la bici 
 
Dimarts 28 de maig. L’AMPA organitza l’activitat “Agafa la bici”. Diverses empreses del poble i 
l’Ajuntament hi van col·laborar. . Es dona esmorzar, sorteig de regals i l’Ajuntament col·labora amb 
la bossa Agafa la Bici. 
Van participar entre alumnes i professors 125 ciclistes. 
 
3.12-  Renovació contracte monitora Biblioteca 
 
Per tal de proporcionar un lloc on els alumnes a l’hora de l’esbarjo puguin fer deures o gaudir de 
jocs educatius, l’AMPA junt amb l’Institut s’encarrega de posar el monitoratge a la Sala d’oci de 
l’Institut. Aquest curs s’ha continuat amb la contractació d’un monitor  per mitjà del Consell 
Esportiu del Baix Camp. Actualment aquesta despesa la compartim amb l’Institut al 50%. Enguany 
s’ha renovat el contracte amb un augment de la quota per part del Consell Comarcal. 



 

 
 
3.13- Diverses col·laboracions econòmiques 
 
Hem col·laborat amb una aportació de 200 € per l’edició de la revista del centre “La Mòbila”. 
 
 
 
3.14- Treballs de coordinació 
 
La Junta de l’AMPA realitza reunions mensuals ordinàries i grups de treball. També manté reunions 
trimestrals amb la direcció del centre sempre que hi hagi algun tema urgent a  tractar. 
 
 
3.15- Col·laboració de l’Ajuntament 
 
Cada any es presenta a l’ajuntament la sol·licitud de subvenció Ordinària per entitats. Gràcies a 
aquesta aportació   podem fer possibles algunes de les activitats que abans s’han esmentat. 
 
3.16- Projecte de Consulta Municipal “Fira de l’Avellana” 
 
Com el darrer any, l’Ajuntament organitza una consulta municipal en el àmbit de la Fira de 
l’Avellana al mes  d’agost. Les entitats del poble presenten el seu Projecte per optar als diners del 
concurs públic. 
 
El projecte que l’AMPA ha presentat un projecte per millorar els laboratoris de l’Institut. Encara no 
es sap si la nostra proposta ha estat escollida. 
 
3.16- Relació amb la FAPAC 
 
S’han assistit a les reunions de la FAPAC de Tarragona per conèixer accions i formes actuar d’altres 
AMPES i estar en contacte amb la Federació. 
 
El senyor Ricard Redondo forma part de la junta territorial de la FAPAC. 
 
 
4.- ACTIVITATS PROPOSADES PER AL CURS 2018 / 2019 
 
Creiem com a Ampa que cal fer una reorganització de les nostres activitats com a associació que 
vetlla per l’educació dels nostres fills/es. 
 

 Es manté la venda de castanyes subvencionada a dos sacs per grup. 
 

 Canvi en la destinació dels diners de l’Ampa. Com a Ampa, a partir d’aquest 
curs 19.20, volem fer un canvi en l’orientació econòmica en les aportacions 
de la nostra Entitat. Demanem a l’Equip Directiu de l’Institut que ens faci ar-
ribar diferents propostes per tal de millorar la qualitat de l’educació dels nos-
tres fills/ filles. La finalitat d’aquesta proposta és centrar-nos en la subvenció 
d’activitats pedagògiques/didàctiques enlloc del servei de càtering. Estem 
oberts a fer aportacions econòmiques per aquests esdeveniments a convenir 
entre les dues entitats. ( Entrega orles i treballs de recerca – premi millor ex-
pedient i millor tutor). 



 

 

 Continuem amb els premis al millor expedient i a l’esforç. 

 Continuació presentació als nois i noies de 6e que assistiran a l’institut. 

 Agafa la Bici. Continuació i demanar ajuda a l’ajuntament. 

 Mantenim l’intercanvi de llibres a final de curs. 

 Col·laboració de 200 euros amb la revista del centre. 

 
 
 
5.- RENOVACIÓ DE MEMBRES DE JUNTA I CESSAMENT DE CÀRRECS, SI ESCAU 
 

a) Comuniquem els cessament del president , el Senyor  Carlos Viñuales perquè ja no té fills 
que cursin estudis a  l’Institut i  que es substituirà en aquesta Assemblea General. 

Com junta de l’Ampa i també en nom de la resta de membres de l’AMPA volem fer arribar el nostre 
més sincer agraïment al Senyor Carlos Viñuales per la seva dedicació, tasques realitzades i 
recolzament durant tots els anys que hem  compartit amb ell. 
El president sortint transmet el següent missatge als participants de la Junta: Animo als pares a 
formar part de la Junta. És una experiència que enriqueix molt i  al mateix temps et fa sentir una 
gran satisfacció. Al cap i a la fi, el que fem és vetllar pels interessos dels nostres fills perquè 
l’educació i ensenyament que reben sigui l’apropiat  dins de la societat en que vivim.  
 

b) Maria Helena Garzon Setó és escollida per unanimitat Presidenta de L’Ampa en l’Assemblea 
General realitzada avui dia 14 d’octubre de 2019. 

 
També es donen d’alta i s’inscriuen nous membres/ vocals per  a formar part de la Junta de 
l’Ampa:    Elisabeth Ferran Vilaltella,  Mònica Asens Fortuny i Rosaura Miret Gabriel 
 

c) La nova Junta Directiva resta  d’aquesta manera formada: 
a. Presidenta: Maria Elena Garzón Setó. 
b. Secretària: Gemma Fígols Sanfeliu. 
c. Tresorera: Núria Llorens Ferré. 

 
 

6.- RELLEU DE TITULARS ENS ELS COMPTES DE CAIXABANK DE L’ENTITAT 

S’ha acordat fer el relleu del titulars dels comptes de Caixabank de l’Associació de Pares i Mares de 
l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms. 

Es produeix el cessament del senyor President de l’Entitat Carlos Viñuales Calero. Prenent el relleu 
com a President/a, Maria Helena Garzon Setó amb DNI 39877290M , rebent el vist-i-plau del Pre-
sident i dels membres de la Junta de l’Ampa reunits en sessió ordinària .  

Proposem  que a efectes de pagament sigui necessari dues signatures de les tres registrades a 
l’Entitat Bancària . Per tal que aquesta acció sigui possible deixem escrites les següents dades: 

Maria Elena Garzón Setó: DNI 39877290M 

Gemma Fígols Sanfeliu: DNI 39876377N 

Núria Llorens Ferré: DNI 39889636T 



 

7.-  TORN OBERT DE PARAULA 
 

1. Reiterem la necessitat de més wc o una millor distribució d’aquests a l’hora de l’esbarjo. 
Dispensador paper. 

2. Donar llista de material a principi de curs  1r i 2n. 
3. Implementar l’ús de l’Alexia, millorar-ho o afegir-hi més opcions.  
4. Control per quan hi ha vaga. Donar igualment paper per les famílies. 
5. Quan el mestre demana diners per un dossier o excursió, fer-ho de forma oficial 
6. Es demana si a principi de curs, com a mínim pels alumnes de 1r d’ESO, es podria donar a 

les famílies un llistat de material bàsic de tots els/les mestres del centre per tal  d’agrupar 
les compres de material a l’inici de curs. 

7. Sistema de comunicació entre l’Ampa i les famílies. App?? Telegram?? Wps???? 
8. Com podem ajudar a promocionar les jornades culturals del centres. 

 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:00 hores del dia i lloc assenyalats a la 
capçalera, i s’estén aquesta acta, de la qual en dono fe com a secretària de l’AMPA. 
 
 
 
El president sortint,    La secretària,                        La Presidenta entrant, 
 
 
 
 
Carlos Viñuales Calero   Gemma Fígols                     Maria Helena Garzón Setó 
DNI        39880632N                                           DNI 39876377N                   DNI39877290M 
 
 
Tresorera, 
 
 
 
 
 
Núria Llorens Ferré 
DNI 39889636T 
 
 


