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ACTA NÚMERO 303 

24/09/2020 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMiPA 
 

El dia 24 de setembre de 2020, a dos quarts de vuit del vespre, es reuneix 
telemàticament 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: 

 Presentació de l’AMIPA. 
 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior enviada junt amb 

aquesta convocatòria. 

 Aprovació dels comptes del curs 2019-2020, si s’escau. 

 Aprovació del pressupost del curs 2020-2021, si s’escau. 

 Renovació de càrrecs a la Junta. 

 Torn obert de paraules. 
  

 

La secretària dóna la benvinguda a tots els assistents i demana disculpes per la 

tardança, és la primera vegada que es fa la reunió telemàticament i hi ha aspectes 
a millorar. 

Comenta que degut a la situació especial de la Covid s’ha decidit fer l’Assemblea 

telemàticament. Abans de res informar del nostre suport a l’equip directiu del 

Centre que està treballant fortament per adequar l’ensenyament a tots els alumnes 

segons les disposicions que dictamina el departament d’ensenyament. Sobretot 
reiterem que els pares tan sols facin cas de les comunicacions que els arribin 

directament des d’un canal oficial de l’Institut. Aquest curs serà molt especial i 

potser amb continus canvis que haurem d’anar adaptant dia a dia. Tot i que ja s’han 

preparat per tal que els alumnes estiguin informats de totes les assignatures tant si 
estan a casa com a l’escola. 

 

 

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 2019-2020, que són les següents: 

 

Memòria AMIPA CURS 2019-2020 
 
ACTIVITAT GENERAL 

 Venda de llibres. Sistema on-line. 

 Suport a l’escola amb una vetlladora 

 Suport a les obres 
 Participar en el Consell Escolar de centre i en el municipal 

 Suport a la revista Clip 

 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. Aquest proper curs de 

moment quedarà paralitzada per la pandèmia. Es mirarà si es pot fer alguna 

altra activitat per si al final la situació millora i poden fer el viatge, encara 
que sigui a la vora. 
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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 2019-2020 
 Col·laboració amb necessitats de l’escola, queda pendent a l’espera que 

s’acabin les obres ja que aleshores tindran moltes necessitats i será el mo-

ment propici. 
 Manteniment de la jardineria (COIET)  

 Compra de Rock ball pels alumnes nous de 1er ESO. 

 

ALTRES 
 Publicació a la web de l'institut informacions d'interès per a les famílies 

 

El president informa que l’acte es va penjar a la web de l’Institiut on s’ha pogut 

consultar l’acta anterior per aquest motiu, si ningú no ho demana, no es llegirà. 
Aquesta acta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

RESUM ECONÒMIC 

 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Carme Carreras que juntament amb el President 
Lluis Freixas, presenten el resum del moviment econòmic del curs 2019-2020, 

Comentem que aquest curs no s’ha fet aportació a l’Institut perquè es creu millor 

esperar a que acabin les obres i veure exactament què fa falta, si tot va segons el 

previs el curs 2021-2022 és quan es farà l’aportació important. També especificar 
que l’aportació principal d’ingressos és la quota de les famílies. 

 

INGRESSOS 

 
 

Saldo anterior 17-18 26.634,55 

Quota AMiPA 13.500,00 

Llibres text 421,66 

TOTAL 40.565,21 

 

 
DESPESES 

 

Funcionament ordinari AMIPA 613,10 

Material x el centre 100,00 

Eduquem amb família 0,00 

Manteniment jardí Centre 3.246,02 

Viatge final de curs alumnes 4t 976,78 

IRPF i comissions bancàries 9,00 

Revista el Clip 300,00 

Boc’n Roll 0,00 

Saldo Final de Curs 35.320,31 

TOTAL 40.565,21 

   

A la web de l’Institut www.insbrugulat.cat penjarem el Power Point amb la 

informació de tresoreria. 

http://www.insbrugulat.cat/
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Els comptes del curs 2019-2020 són aprovats per unanimitat. 

 
Es presenta el pressupost del curs 2020-2021, remarcant el seu caràcter 

continuista. Fem una mica de bossa per quan acabin les obres saber l’aportació. 

 

Ingressos 
 

Saldo anterior  35.320,31 

Quota AMIPA  13.500,00 

Llibres text  300,00 

  
TOTAL 49.120,31 

 

 
Despeses 

 

Funcionament ordinari AMIPA 700,00 

Projectes centre 20.000,00 

Eduquem amb família 300,00 

Manteniment jardi Centre 3.300,00 

Viatge final curs alumnes 4t (QUINA) 1.000,00 

Revista el Clip 300,00 

Vetllador   

Boc’n Roll   

IRPF i comissions bancàries 15,00 

Diversos 500,00 

Saldo Final de Curs 23.005,31 

TOTAL 49.120,31 

 

 
El pressupost del curs 2020-2021 és aprovat per unanimitat. 

 

El president reprèn la paraula per informar i agrair la seva col·laboració als 

membres de l’Amipa que han deixat el càrrec: Xavi Campmol i Teresa Clavaguera, 

la resta renoven els seus càrrecs. 
 

Com que no hi ha canvi dels 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, o per les situació especial de la pandèmia es 

farà telemàticament 
 

S’aixeca la sessió a les 19:58 hores. 

 

 
El President,     La Secretària, 

 

 

 
Lluis Freixa Macià        Carme Carreras i Torrents  

  


