ASSEMBLEA GENERAL de l’AMIPA
Data: 01/12/2016 a les 20:00h.
Lloc: Sala d’Actes de l’Institut La Garrotxa.
Assistents: Hi prenen part un total de 20 pares i mares.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Funcions de l’Amipa.
3. Activitats de l’Amipa.
4. Resum econòmic curs 2015-2016.
5. Proposta curs 2016-2017.
6. Aprovació càrrecs nova junta.
7. Canvi denominació i estatuts.
8. Precs i preguntes.
ACTA :
1. Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea anterior i no s’hi presenten esmenes.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2. L’actual president de l’Amipa, Sr. Joan Montero, exposa quines són les principals funcions
de l’associació entre les que destaquen ésser portaveus dels pares i mares, participar en
la gestió del centre i en tot allò que afecti a l’educació dels fills.
3. Les principals activitats que l’Amipa està duent a terme actualment són:


organització del Multijoc, enguany amb una participació de 98 alumnes. S’està
fent aeròbic, breack-dance, bàsquet, futbet, robòtica, teatre i el programa
“posa’t en forma” on hi participen també alumnes de post-obligatoti.



aportació econòmica per al funcionament de la Biblioteca i les necessitats del
centre.



participació al Consell Escolar de l’Institut i a la comissió local de les Amipa d’Olot.



Menjador: s’han realitzat un total de 2.778 àpats durant el curs 2015-2016 amb
una mitjana de 16/17 al dia. Per normativa, l’actual curs 2016-2017 l’Amipa ha de
tornar a fer-se càrrec de la gestió del menjador i s’ha contractat una monitora
durant 1h al dia degut al nombre d’àpats que s’hi realitzen. Aquest curs la mitjana
és superior, 21-22 al dia, amb un total de 28 alumnes becats.



Pel que fa a l’administració del centre, l’Amipa dóna servei directe per a la gestió
del menjador i beques menjador, participa a la gestió de la biblioteca, dóna
atenció personalitzada als temes de transport escolar i gestiona les extraescolars.



L’Associació dóna també serveis als alumnes mitjançant la Comissió de Mobilitat
que intervé en els programes Erasmus, col·laborant als convenis de pràctiques i
estades a empreses així com a la borsa de treball.



L’Amipa participa en l’organització de cursets i xerrades d’interès per a pares i
mares i alumnes, a través de l’Aula de Família, i directament al propi institut.

4. El Sr. Lluís Abel exposa el resum econòmic del curs 2015-2016: Els ingressos totals han
estat de 30.695,-€ corresponent 30.240,-€ a les quotes dels socis i 455,-€ aportats per
l’Ajuntament d’Olot. Pel que fa a les despeses han estat un total de 27.380,-€ de les quals
corresponen a inversions 26.102,-€ per a la compra d’ordinadors (5.710,-€), multijoc
(2.308,-€), serveis (16.784,-€) i compra de la taula de la Sala d’Actes (1.300,-€)
comptabilitzada al pressupost de 2016-2017.
El romanent del curs 2015-2016 ha estat de 4.086,96€ que sumat al fons d’exercicis
anteriors de 13.326,77€ fan un total de 17.413,73 € amb el qual s’inicia el curs 2016-2017.
S’aprova per unanimitat dels assistents el tancament econòmic del curs 2015-2016.
5. La proposta pel curs 206-2017 és de 29.390,-€ repartit de la següent manera: Inversions
8.000 € , Monitora menjador 2.500 €, Aportació biblioteca 7.000 €, Aportació
administració Centre 8.890 €, Multijoc 3.000 €.
S’aprova per unanimitat la proposta pel curs 2016-2017.
6. Es presenta als assistents la nova junta de l’Amipa, proposant-se com a president en Joan
Antoni Montero Camacho, com a secretària na M. Àngels Berrio Martos i com a tresorer
en Lluís Abel Puigdevall. Els vocals seran: Emerence Marie Dierckx, Immaculada Muñoz
Díaz, Xavier Balat Buján, Mirna Vilasís Camarasa, Jaume Alsina Masriera, Andrea Stickel,
Esther Forment Ruíz, Pere Sellabona García i Santi Guillamon Grabulosa.
S’aprova la nova junta per unanimitat dels assistents.
7. Cal canviar el nom de l’entitat de manera que s’anomeni AMIPA de l’Institut La Garrotxa,
tal i com es diu ara el nostre Institut. Això implica també el canvi dels Estatuts de
l’associació. Es proposa als pares i mares assistents a l’Assemblea l’aprovació del canvi de
denominació per tal de poder realitzar la modificació al Registre d’Associacions de la
Generalitat.
S’aprova en segona convocatòria, per unanimitat dels assistents.
8. En el torn de precs i preguntes un dels pares assistents agraeix la feina duta a terme per
l’Amipa.
Finalitza l’Assemblea a les 20:40 h.
Signat:

M. Àngels Berrio i Martos

Joan Montero i Camacho

Secretària

President

