
AMPA Escola Enxaneta 
Plaça del Carme 
43800 - Valls 
 
 

Valls, 22 de novembre de 2017 
 
Assemblea General Ordinària 
 
Assistents:  socis, veure full adjunt d’assistència. 
1ª Convocatòria a les 20:30 hores, i 2ª convocatòria a les 21:00 del 22 de 
novembre de 2017. 
Lloc: Sala d’actes de l’Escola Enxaneta 
Comença a les 21:00 hores. 
 
S’envia prèviament junt a la convocatòria l’ordre del dia, que és el següent: 
 
1- Aprovació de l’acta anterior. No es llegirà, està penjada a la pàgina 
WEB , www.ampaenxaneta.org. 
2- Tancament curs 2015-2016 
2.1- Lectura i aprovació de la memòria del curs 2016/17 
2.2- Estat de comptes a 31/agost/2017 
3- Obertura curs 2017/2018 
3.1- Renovació parcial de la Junta de l’AMPA. 
3.2- Presentació del projecte de l’AMPA 
 -Projecte 2017-2018 
 -Pressupostos 2017-2018 
 -Comissions de treball. 
4- Precs i preguntes.  
 
 
Dóna la benvinguda el sr. Ramon Farré, president de l’AMPA, i passa al primer 
punt.  
1- Aprovació de l’acta de l’anterior assemblea  
 
Tal i com s’explica a l’ordre del dia de l’assemblea, l’acta anterior està 
penjada a la pàgina web de l’AMPA, de l’escola, per tant no es llegeix, el 
Sr. Ramon Farré pregunta si s’aprova, els assistents diuen que si, per tant 
aprovem l’acta.  
 
2- Tancament curs 2016-2017 
 
2.1 Memòria curs 2016-2017 
 
Es responsables de les diferents comissions exposen la memòria de cada una 
d’elles: veure en el document adjunt. 
 
 
KON TIKI: RAMON FARRÉ 
MENJADOR: RAMON FARRÉ 
COMUNICACIÓ: RAMON FARRÉ 
ACTIVITATS: RAMON FARRÉ 
EXTRAESCOLARS: JUDIT NOGUÉS 
MEMÒRIA: RAMON FARRÉ. 
 
 
2.2- Estat de comptes  
 



El Sr. Tomàs de Arriba, explica l’estat de comptes, veure en document adjunt. 
S’aprova.  
3- Obertura curs 2017-2018  
 
3.1 Renovació parcial de la junta de l’AMPA .  
 
El. Sr. Ramon Farré, dóna les gràcies a les persones que pleguen, 
Alícia Mateu Bargalló, vicepresidenta 
Maria Candela Marfull Trujillo, vocal 
Manuel Rafael Berenguer Barrachina, vocal.  
 
I Dóna la benvinguda a les següents persones: 
Lídia Montalà Espinosa, vocal 
Núria López Grimau, vocal 
Cristina Mata Martínez , vocal 
Montserrat Barrero Sampietro, vicepresidenta.  
 
Per tant la junta actual queda de la següent manera: 
PRESIDENT : SR. RAMON FARRÉ  
VIDECPRESIDENT: MONTSERRAT BARRERO SAMPIETRO 
SECRETARI: JUDIT NOGUÉS FARRÉ 
TRESORER: TOMAS DE ARRIBA 
VOCAL: SUSANA BARRIOS 
VOCAL: ELISENDA MONTELL 
VOCAL: LÍDIA MONTALÀ ESPINOSA 
VOCAL: CRISTINA MATA MARTÍNEZ 
VOCAL: NÚRIA LÓPEZ GRIMAU 
 
  
 
3.2-Presentació del projecte de l’AMPA.  
 
3.2.1 Projecte 2017-18 
 
 
El Sr. Ramon Farré, explica en termes general el nou projecte. I els 
responsables de cada comissió exposen el proctecte. Veure el document adjunt.  
 
 
KON TIKI: SRA. LÍDIA MONTALÀ.  
 
ACTIVITATS I DINAMITZACIÓ:SRA. CRISTINA MATA MARTÍNEZ I SRA. MONTSERRAT 
BARRERO SAMPIETRO. 
 
COMUNICACIÓ: SR. XAVI ANGLÈS. La comissió de comunicació començarà a buscar 
substitut, ja que les persones que porten aquesta comissió, estaran dos anys 
més a l’escola.  
 
EXTRAESCOLARS: SRA. JUDIT NOGUÉS.  
El Sr. Josep Puigjaner, comenta que no troba bé que els nens facin 
l’activitat de PIE, al pati. Li expliquem que hi va haver error a l’hora de 
crear els horaris de les extraescolars. Ja em parlat amb el responsable del 
Patronat Municipal d’esports, Sr. Eduard Moreno i la monitora de PiE, i ens 
em posat d’acord, que l’activitat es faci a la sala d’actes.  
 
MENJADOR: SR. RAMON FARRÉ. 
S’acorda crear un grup de wats, per passar la informació del menjador, 
sobretot per recordar els pagament de cada mes. 
 



 
 
3.2.2 Pressupostos 2017-2018 
 
El Sr. Tomàs de Arriba, explica els pressupostos, veure document adjunt.  
S’aproven els pressupostos pel curs 2017-2018. 
 
 
4- Precs i preguntes.  
 
Es comenta que les despeses del menjador són molt elevades, que el sou de la 
cuinera és molt elevat, perquè es va posar fa molt temps, quan hi havia molts 
nens que es quedaven a dinar a l’escola i hi havia dues línies.  
Es proposa flexibilitzar el pagament de la quota de l’AMPA, perquè la pugui 
pagar tothom.  
Proposem canviar l’hora de la convocatòria, i que només n’hi hagi una. Es 
preguntarà si es pot fer. I les farem més aviat.  
  
 
 
No hi ha cap més intervenció.  
 
A les 22:20 es tanca la sessió . 
 
Valls, 22 de novembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judit Nogués       Ramon Farré 
(secretari)       (President) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


