ASSEMBLEA GENERAL de l’AMIPA
Data: 23.11.2017
Hora: 20.30h
Lloc: Sala d’Actes de l’Institut La Garrotxa. Olot.
Assistents: Hi prenen part un total de 15 pares i mares a banda dels components de l’actual Junta de l’Amipa.
Ordre del dia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Funcions de l’Amipa.
Activitats de l’Amipa.
Resum econòmic curs 2016-2017.
Proposta econòmica curs 2017-2018.
Aprovació càrrecs nova junta.
Precs i preguntes.

ACTA:
1.
2.

3.

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea anterior i no s’hi presenten esmenes. S’aprova per
unanimitat dels assistents.
L’actual president de l’Amipa, Sr. Joan Montero, exposa quines són les principals funcions de l’associació:
ésser portaveus dels pares i mares, participar en la gestió del centre a través del Consell Escolar i col·laborar
amb la Direcció i el professorat en tot allò que pugui afectar a l’educació dels fills i filles.
Les principals activitats que l’Amipa està realitzant actualment són:
*Organització del servei de menjador: L’empresa de càtering continua essent Serrat Agrocuina. El curs 20162017 s’han servit un total de 3.228 àpats amb un promig de 19/20 àpats al dia. Per tal de garantir la vigilància
i el servei es contracta una monitora 1h/dia. Val a dir que aquest curs que acabem d’encetar, s’ha
incrementat la mitjana d’àpats i, hores d’ara, és de 24/25 àpats. Aquest fet és atribuïble principalment a
l’augment d’alumnes amb beca de menjador que és de 32.
*Organització del Multijoc: Programa “Posa’t en Forma” on també hi participen alumnes de post obligatori.
Altres activitats són Aeròbic, Break-dance, Bàsquet (anul·lat per manca de participació), Futbet, Robòtica,
Teatre, Proves Cangur de matemàtiques. Participen en total 78 alumnes.
* Serveis directes en l’administració del Centre on l’Amipa hi col·labora són: gestió del menjador i beques
menjador, gestió de la biblioteca, atenció personalitzada al transport escolar, activitats extraescolars.
*Serveis als alumnes: l’Amipa participa en la comissió de mobilitat (programa Erasmus), en els convenis de
pràctiques que enforteixen la relació entre les empreses i l’escola, les estades a empreses i les beques de
pràctiques així com en mantenir la Borsa de Treball .
*Generació de recursos externs: l’Amipa participa en l’oferta formativa de FP contínua que s’ofereix des del
Centre, col·labora en l’organització de les Jornades de Transferència Tecnològica així com en la gestió de
projectes d’innovació des del Centre Integral.
*Organització de cursets i xerrades: Directament l’Amipa organitza xerrades al nostre Centre, com la
realitzada avui mateix titulada “Nens i nenes autònims, amb identitat i autoestima, preparem-los per la vida “
a càrrec del psicòleg Sr. Joan Carles Folia. Un integrant de la nostra Amipa participa també al Consell Escolar
Municipal que organitza les xerrades de l’Aula de Família.
*Participació al Consell Escolar de l’ Institut: són 4 els representants dels pares i mares que en formen part, 3
escollits per elecció directa i 1 representant de la Junta de l’Amipa.

4. El Sr. Lluís Abel, com a tresorer de l’Amipa, exposa el resum econòmic del curs 2016-2017:
Els ingressos totals han estat 51.390,19 € , corresponent 30.695,- € a les quotes dels socis, 620,49 € a la
subvenció de l’Ajuntament d’Olot i 20.074,70 € als menús de menjador.
Pel que fa a les despeses, han estat un total de 47.702,30€. Al capítol d’inversions, 4.864,20€ corresponen a la
compra de projectors per les aules i 936,24 € a una nova taula per la Sala d’actes.
El cost dels diferents serveis que proporciona l’Amipa ha estat de 17.024,39 €, repartits de la següent manera:
Gestoria Viñas 1.045,72 €, aportació a la Biblioteca 7.000€, en l’administració i serveis 8.978,67 €. Els serveis
bancaris han costat 32,78 €, la quota de la FAPAC ha representat una despesa de 1.070,30€ junt amb
l’assegurança de responsabilitat civil. El sou de la monitora del menjador ha suposat una despesa de 2.433,4 €.
El multijoc ha costat 2.447,5 € i el menjador 18.893,49€ comptant el càtering i el servei.
El romanent doncs del curs 2016/2017 és de 3.687,89 € que, junt amb els 17.413,73 € d’exercicis anteriors,
suposa un fons de 21.101,62 € a començament del curs 2017/2018.
5.

El Sr. Lluís Abel continua exposant la proposta econòmica pel curs 2017-2018 en el que es preveu reservar
5.000€ per a inversions, 2.500€ per la monitora del menjador, 7.000€ d’aportació a la Biblioteca, 11.953€ per
l’administració del centre i 3.000€ pel multijoc. Això faria un total de 29.453 € de despeses.
S’aprova per unanimitat dels assistents tant el tancament econòmic del curs 2016-2017 com la proposta pel
curs 2017-2018.

6.

El Sr. Joan Montero comunica als assistents que la Sra. Anna Cos ha sol·licitat formar part de la Junta de
l’Amipa, tot i que avui ha excusat la seva assistència a l’assemblea. S’aprova la proposta d’incorporació.
La resta d’integrants de la Junta de l’Amipa es presenten de forma individual als assistents i el Sr. Joan
Montero, com a actual president, proposa a l’Assemblea l’aprovació de la configuració de la Junta. S’aprova
per unanimitat dels assistents la configuració i els càrrecs que queden de la següent forma:
El Sr. Joan Montero Camacho segueix com a President, el Sr. Lluís Abel Puigdevall com a Tresorer, la Sra. M.
Àngels Berrio Martos com a Secretària i com a vocals: Sra. Emerence Marie Dierckx, Sra. Immaculada Muñoz
Díaz, Sr. Xavier Balat Buján, Sra. Mirna Vilasís Camarasa, Sr. Jaume alsina Masriera, Sra. Andrea Stickel, Sra.
Esther Forment Ruíz, Sr. Pere Sellabona García, Sr. Santi Guillamon Grabulosa i Sra.Anna Cos.

7.

No hi ha preguntes per part dels assistents.

El president Sr. Joan Montero dóna per finalitzada l’Assemblea a les 21:45h.

Signat:

M. Àngels Berrio i Martos

Joan Montero i Camacho

Secretària

President

