ACTA NÚMERO 282
27/09/2018

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMiPA
El dia 27 de setembre de 2018, 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 2015-2016, si s’escau.
Aprovació del pressupost del curs 2016-2017, si s’escau.
Renovació de càrrecs a la Junta.
Torn obert de paraules.

El president dóna la benvinguda als pares i mares i es presenta.
Aprofita l’ocasió per demanar la participació d’alguns pares o mares a la junta,
encoratjant les famílies, juntament amb els professors, a participar activament en
el procés educatiu dels seus fills i filles.
El president 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 2017-2018, que són les següents:
Memòria AMIPA CURS 2017-2018
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 dels CEIP's 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 175€ que es pagaran aquest curs ja
que l’anterior es va anul·lar la xerrada.
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)
 2 publicacions a la revista Clip
APORTACIONS ECONÒMIQUES EN MILLORA DE L’INSTITUT. Curs 2017-2018
 Col·laboració amb necessitats de l’escola.
Manteniment de la jardineria (COIET)
APORTACIONS ECONÒMIQUES EN MILLORA DE L’INSTITUT. Curs 2018-2019
 És faran les aportacions a mesura que hi hagi necessitats
ALTRES
 Publicació a la web de l'institut informacions d'interès per a les famílies
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El president dóna la paraula a la secretària per tal que procedeixi a la lectura de
l’acta anterior, la número 271 del dia 28 de setembre de 2017, ordinària.
Aquesta acta és aprovada per unanimitat dels assistents.
Tot seguit pren la paraula la Sra. Carme Carreras, tresorera, i presenta el resum del
moviment econòmic del curs 2017-2018, destacant que s'han produït molt poques
desviacions en el pressupostat. Les més significatives són les de les aportacions
econòmiques que estem pendents de l’ampliació de l’Institut i aleshores farem una
gran aportació segons cregui convenient l’equip directiu. L’altre és la partida de
xerrades “Eduquem en Família” que l’any passat no es va pagar perquse’n va
anul·lar una, però segurament aquest any n’haurem de pagar dues.
Balanç 2017/2018
Resum econòmic del
curs 2017-2018

Pressupost
curs 2017-2018

INGRESSOS

Desviac.

INGRESSOS

Saldo anterior 1617
Quota AMIPA
Llibres text
Quina
Interessos

20.259,19
11.925,00
2.321,21
0,00
0,00

Saldo anterior 1617
Quota AMIPA
Llibres text
Quina
Interessos

20.259,19
11.000,00
1.500,00
0,00
0,00

0,00
925,00
821,21
0,00
0,00

TOTAL

34.505,40

TOTAL

32.759,19

1.746,21

255,00
11.000,00
250,00

0,00
-9.154,45
-250,00

2.822,16

84,72

550,00

-14,10

100,00
300,00
200,00

-91,00
-100,00
-200,00

DESPESES
Quota FAPAES
Projectes centre
Xerrades i cursos
Manteniment jardi
Centre
Viatge final de curs
alumnes 4t
IRPF i comissions
bancàries
Revista el Clip
Diversos
Donatiu St. Joan
de Deu
Saldo Final de
Curs
TOTAL

DESPESES
255,00
1.845,55
0,00
2.906,88
535,90
9,00
200,00
0,00

Quota FAPAES
Projectes centre
Xerrades
Manteniment jardi
Centre
Viatge final de curs
alumnes 4t
IRPF i comissions
bancàries
Revista el Clip
Diversos

0,00
28.753,07
34.505,40

0,00
Saldo Final de
Curs
TOTAL

17.282,03
32.759,19

11.471,04
1.746,21

Els comptes del curs 2017-2018 són aprovats per unanimitat.
La Carme també presenta el pressupost del curs 2018-2019, remarcant el seu
caràcter continuista, excepte per llibres text que serà menor, però intentarem que
ho compensin amb material.
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Pressupost 2018/2019

INGRESSOS
Saldo anterior
Quota AMIPA
Llibres text
Quina
Interessos
TOTAL

28.751,07
11.900,00
500,00
0,00
0,00

42.151,07

DESPESES
Quota FAPAES
Projectes centre
Xerrades
Manteniment jardi Centre
Viatge final de curs alumnes 4t (QUINA)
IRPF i comissions bancàries
Revista el Clip
Diversos
Saldo Final de Curs
TOTAL

255,00
11.000,00
350,00
2.991,60
550,00
49,00
300,00
200,00
26.455,47

42.151,07

El pressupost del curs 2018-2019 és aprovat per unanimitat.
El president reprèn la paraula per informar dels membres de la Junta directiva de
l’AMiPA que han deixat el càrrec ja que no tenen fills al centre: Presidenta Àngels
Camós Plana, Secretària Lídia Garcia i Vilardell i informa que a la reunió de la junta
del dia 24 de setembre d’enguany es va acordar que la Presidència l’ocuparà en
Lluís Freixa Macià, que ho accepta, la Secretaria la Carme Carreras Torrents deixant
el seu càrrec actual de tresorera que també ho accepta i la Tresoreria la Núria
Comas Castañer, que també ho accepta
També informa de la composició dels vocals, que són: Xavi Campmol, Teresa
Clavaguera, Llàtzer Garcia, Lluís Freixa, Vanessa Gálvez, Montse Massanas, Anita
Geiszinger, Mònica Bosch Jorda, Eulalia (Lali) Turró, i Rebeca Suriguer.
Per tant, es proposa a l’Assemblea l’aprovació del nomenament dels nous càrrecs
de la Junta directiva de l’AMIPA i dels vocals, que seran els següents:
 Presidència: Lluis Freixa Macià
 Secretaria: Carme Carreras Torrents
 Tresoreria: Núria Comas Castañer
Els nomenaments són aprovats per unanimitat.
En el torn obert de paraules no hi ha cap pregunta
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El president 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, també els indica l’adreça web on es
poden comunicar amb nosaltres i a més cada primer dilluns de mes a la Biblioteca
de l’escola qué és on fem la reunió, excepte el mes d’octubre que se cel·lebrarà el
dia 8.
S’aixeca la sessió a les 20:30 hores.
El President,

Lluis Freixa Macià

La Secretària,

Carme Carreras i Torrents

4

