
ACTA NÚMERO 255
01/10/2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMiPA

El  dia  1  d’octubre  de  2015,  a  les  vuit  del  vespre,  es  reuneix  en  primera
convocatòria  l’Assemblea  General  Ordinària  de  l’Associació  de  Mares  i  Pares  de
l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, convocada segons les normes que regeixen
els estatuts d’aquesta associació amb el següent ordre del dia:

 Informe d’activitats de l’AMIPA.
 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 Aprovació dels comptes del curs 2014-2015, si s’escau.
 Aprovació del pressupost del curs 2015-2016, si s’escau.
 Renovació de càrrecs a la Junta.
 Torn obert de paraules.

La presidenta dóna la benvinguda als pares i mares i presentar-se ja que s'estrena
com a presidenta.
Aprofita  l’ocasió  per  demanar  la  participació  d’algun  pare  o  mare  en  la  junta,
encoratjant les famílies, juntament amb els professors, a participar activament en
el procés educatiu dels seus fills i filles.

La presidenta diu que és important explicar el que fem a l’associació de mares i
pares  de  l’Institut  i  a  què  dediquem els  seus  diners,  per  això  informa  de  les
activitats de l’AMiPA del curs 2014-2015, que són les següents:

ACTIVITAT GENERAL
 Venda de llibres. Sistema on-line.
 Participar en el Consell Escolar de centre i en el municipal
 Participació en trobades d'AMIPA's de les escoles de Banyoles i dels tres 

Instituts

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS
 “Eduquem en família” - Cicle de xerrades per a pares i nens organitzades per

l’Ajuntament. Aportació econòmica de 150 €.

ACTIVITATS LÚDIQUES
 Quina pro-viatge fi de curs 4t ESO. Servei de bar.

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’INSTITUT
 Biblioteca, sortides, xerrades... (quan se’ns demana que hi col·laborem)

APORTACIONS ECONÒMIQUES EN MILLORA DE L’INSTITUT. Curs 2014-2015
 Projectors, portàtils, reforma de la biblioteca: 8.857,20 €
 Boc'n Rols per als alumnes de 1r. i 2n. d’ESO : 1.346,73 euros.
 Manteniment de la jardineria (COIET)

APORTACIONS ECONÒMIQUES EN MILLORA DE L’INSTITUT. Curs 2015-2016
 (se us informarà tot seguit quan s’expliqui el pressupost)

ALTRES
 Publicació a la web de l'institut informacions d'interès per a les famílies
 Buidatge de correus electrònics de les famílies
 Confecció d'un LOGO pels alumnes de BATX ART
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PROJECTES CURS 2015-2016
 Fer servir les noves tecnologies per a comunicacions amb les famílies

La presidenta dóna la paraula a la secretària per tal que procedeixi a la lectura de
l’acta anterior, la número 247 del dia 2 d’octubre de 2014, ordinària.
Aquesta acta és aprovada per unanimitat dels assistents.

Tot seguit pren la paraula el Sr. Narcís Feixas, tresorer, i  presenta el resum del
moviment econòmic del curs 2014-2015, destacant que s'han produït molt poques
desviacions en el pressupostat.

Balanç 2014/2015

     
INGRESSOS  
  
Saldo anterior 13-14 25.080,67
Quota AMIPA 11.225,00
Llibres text 1.695,50
Quina 3.350,69
Interessos 0,00
  
TOTAL 41.351,86
     

     
DESPESES  
  
Quota FAPAES 255,00
Projectes centre 10.203,93
Xerrades i cursos 200,00
Manteniment jardi Centre 2.332,32
Viatge final de curs alumnes 4t 598,31 3.949,00
IRPF i comissions bancàries 72,60
Diversos 79,60
Saldo Final de Curs 24.259,41
  
TOTAL 41.351,86
     

Els comptes del curs 2014-2015 són aprovats per unanimitat.

El  tresorer també presenta el  pressupost del  curs 2015-2016, remarcant el seu
caràcter continuista. També informa que s'ha decidit ampliar l'aportació que es fa a
l'Institut  per  millorar  el  centre  de  10.000€  a  20.000€,  ja  que  amb  les  obres
d'ampliació es creu que seran necessaris.

Pressupost 2015/2016

 INGRESSOS  

  

 Saldo anterior-despeses 14-15 24.259,41  

 Quota AMIPA 10.000,00  

 Llibres text 1.700,00  

 Quina 3.500,00  
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 Interessos 0,00  

 Ingressos Menjador 0,00  

  

 TOTAL 39.459,41  

        

 DESPESES  

  

 Quota FAPAES 255,00  

 Projectes centre 20.000,00  

 Xerrades 200,00  

 Manteniment jardineria Centre 2.332,32  

 Viatge final de curs alumnes 4t 4.000,00  

 IRPF i comissions bancàries 50,00  

 Diversos 200,00  

 Saldo Final de Curs 12.458,09  

  

 TOTAL 39.495,41  
        

El pressupost del curs 2015-2016 és aprovat per unanimitat.

La presidenta reprèn la paraula per informar dels membres de la Junta directiva de
l’AMiPA que s’han de renovar.  Entre ells,  el  càrrec de Presidenta, perquè l'Olga
Busquets ja no té fills a l'institut, i el de secretaria, Rebeca Soliguer.
En  la  reunió  de  la  Junta  del  dia  23  de  setembre  d’enguany  s’acorda  que  la
Presidenta sigui l'Àngels Camós, que ho accepta, i la secretaria sigui la Lídia Garcia,
que també ho accepta.
Per tant, es proposa a l’Assemblea l’aprovació del nomenament dels nous càrrecs
de la Junta directiva de l’AMIPA, que seran els següents:

 Presidenta: Àngels Camós
 Secretària: Lídia Garcia

Els nomenaments són aprovats per unanimitat.

En el torn obert de paraules no hi ha cap pregunta

La presidenta s’acomiada de les famílies tot desitjant a tothom que tingui un bon
curs i aprofita l'ocasió per tornar a demanar la participació de més mares i pares en
la junta de l’AMiPA per tal que sigui més participativa i transparent i s’ofereix a
totes les mares i pares pel que puguin necessitar.

S’aixeca la sessió a les 20:30 hores.

La Presidenta, La Secretària,

Àngels Camós Plana Lídia Garcia i Vilardell
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