
 

 
Acta de l’Assemblea de l’AMiPA de l’escola Volcà Bisaroques 

Xerrada: “ Els perills d’internet i les xarxes socials” a càrrec de la Marina Domènech 
responsable de l’Oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d’Esquadra.  

DATA: 22 de novembre de 2021 

LLOC : Telemàtica i presencial 

Ordre del dia de l’Assemblea 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Balanç econòmic del curs 2020-2021 
3. Pressupost del curs 2021-2022 
4. Renovació dels membres de la Junta  
5. Proposta de participació a la Marató 
6. Precs i preguntes 

RESUM D’INTERVENCIONS 

Hora d’inici de l’Assemblea : les 20 h 
Assistents :  22 persones 

1. Aprovació de l’acta anterior 

El president de l’Amipa, Jordi Puigdemont, informa que s’ha enviat l’acta junt amb la 

convocatòria de l’Assemblea i demana si hi ha cap esmena o comentari al respecte.  

S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat. 

2. Balanç econòmic del curs 2020-2021 

Jordi Buch, tresorer, inicia l’explicació del  balanç i comenta que es va començar l’exercici  amb 

un saldo de 281.029,77€  que juntament amb els ingressos han sumat un total de  594.097,03€ 

a final de l’exercici. Les despeses han estat de 304.354,32€, que han acabat donant un 

romanent de 289.742,71€. La diferència amb el saldo inicial ha estat de 8.712,71€, per tant un 

tancament positiu. Ens mostra la importància del menjador, doncs el 87 % dels ingressos són al 

menjador. Jordi Puigdemont comenta que aquest any hem signat conveni amb el Consell 

Comarcal fins al 2025 i prorrogable fins el 2029. Això ens dóna una tranquil·litat financera a 

l’Amipa i a més garantim la qualitat dels plats i productes que mengen els nostres nens i nenes. 

També informa que es serveixen més de 300 menús diaris. 



El tresorer continua mostrant les gràfiques on es veu clarament que les activitats extraescolars 

són deficitàries, i que per això és tan important portar des de l’Amipa la gestió del menjador, 

perquè així podem continuar oferint-les totes. La partida d’altres despeses a partir d’aquest 

any estarà desglossada en el pressupost.  

Una mare pregunta què cobreix la quota que paguem cada any a Copi Olot, se li respon que es 

paga material de l’escola, sortides i la part de quota l’Amipa. També pregunta perquè s’ha de 

fer en efectiu el pagament. Referent a aquest tema tant el president com el tresorer es 

comprometen a parlar amb Copi Olot. 

El tresorer posa a disposició el balanç desglossat per si algú vol fer alguna consulta i informa 

que s’ha enviat pel tokapp school. 

Continua explicant que aquest any incorporem un calendari financer perquè arriben despeses 

que se sol·liciten des de l’escola per ajudar a l’escola i cal que tinguem un planificació. Per tant 

des de l’1 de setembre fins a 31 d’octubre l’escola podrà fer propostes de despeses, el tresorer  

els  primers 15 dies de novembre elabora el pressupost i d’aquesta manera es porta a decisió 

de l’Assemblea si aquestes despeses es porten a terme o no. Tot això per les despeses 

ordinàries. Si durant el curs sorgeixen despeses extraordinàries, si són de menys de 1.000€ 

proposen que el president i tresorer puguin aprovar-les, i si  són superiors als 1.000€ que sigui 

la junta que aprova o no.  

Jordi Puigdemont explica que l’AMIPA tributa com una empresa, i per tant paguem impost de 

societats. Si l’any acaba amb ingressos cal pagar impost de societats, llavors caldrà valorar 

abans de tancar-lo si s’inverteixen en millores per l’escola,  per tant tot i el calendari financer 

es valorarà segons el tancament de l’any. 

S’aprova el tancament econòmic del curs 2020-2021. 

3. Pressupost del curs 2021-2022 

Jordi Buch explica que aquest any es mostrarà amb un format diferent i que s’han 
incorporat partides, perquè anàvem arrastrant un model que ens ha quedat obsolet. Per 
tant es va comentar a la gestoria i també s’ha fet aquest canvi per preparar-nos per un 
canvi d’aplicació més actualitzada per gestionar la comptabilitat. Si que perdrem l’evolució 
dels anys anteriors, però sempre es pot consultar a les actes. 

Del pressupost que presenta destaca que el resultat previst és negatiu -4.098,55€, i 
comenta que l’Amipa ha decidit que la coral sigui finançada 100%, perquè no volíem perdre 
aquesta extraescolar, ja que un cop deixes de fer-ne una costa molt tornar-la a posar en 
marxa. Hi ha uns 20 nens/nenes, xifra record. 

També informa que la partida de menjador evidentment és la de major despesa ja que 
tenim en plantilla pròpia cuineres i monitors/es, entre altres. 

També ha creat un apartat on es pressuposten a part les despeses que l’Amipa aporta a 
l’escola, que sumen 22.100€. També ha creat un compte de donacions (la Marató). I una 
nova partida de subscripcions i llicències pel programa del control horari dels treballadors. 



També s’observa a l’apartat d’ingressos un compte de Subvencions, que reflecteix l’ajut que 
va donar l’Ajuntament per la Jornada Intensiva pel curs 2020-2021. 

Per tant el resultat que es proposa ara és negatiu, però probablement acabem a 0 o positiu. 

També comenta que per tokapp School s’ha enviat a tothom tant el balanç com el pressupost. 

No hi ha cap comentari al respecte i s’aprova el pressupost. 

4.  Renovació de la Junta 

S’informa que als membres actuals amb càrrec: president, vicepresidenta i secretaria, 

menys al tresorer, els queden un curs i mig (fins a 22 novembre 2022), i per tant a part de 

ratificar els càrrecs caldrà començar a preparar el relleu. El president fa una crida a pares i 

mares perquè s’animin a formar part de la Junta i assumir aquests càrrecs i poder fer-ho 

amb temps per fer un bon relleu.  

Explica la funcions dels càrrecs i també que es van explicar a la carta adjunta a la 

convocatòria de l’Assemblea, i insisteix amb la importància de tenir una bona Amipa que 

ajuda al bon funcionament de l’escola en benefici dels nostres nens i nenes.  

La Juntes són el primer dilluns de cada més, les fem online i presencial.  

S’acorda que s’informarà per tokapp quan hi hagi Junta perquè la gent pugui venir i assistir 

a les reunions. 

Junta actual a ratificar: 

President: Jordi Puigdemont 

Vicepresidenta: M. Àngels Juncà 

Secretària: Turina Serra 

Tresorer: Jordi Buch 

S’acorden i ratifiquen els càrrecs actuals. 

5- Proposta de participació a la Marató 

El president explica que cada any des de l’Amipa es participa a la Marató. L’any passat, al 

ser un any tant excepcional amb la COVID, es va portar a terme “Dibuixa per la Marató”,  

que va consistir en que els nens i nenes fessin un dibuix on la temàtica era  la situació que 

vivíem a causa de la Covid. L’Amipa va donar aproximadament uns 1.000€ a la Marató.  



Aquest any es torna a proposar una caminada popular el 12 de desembre. Des de l’escola 

tornaran a participar, i els alumnes tornaran a fer medalles de record. També es deixaran 

urnes per si la gent que no pot venir pugui també participar. 

Anima a tots els pares i mares a participar a la caminada amb els nens i nenes.  

S’aprova la proposta. 

6- Preguntes i suggeriments 

Al torn de preguntes i suggeriments Jordi Puigdemont comenta que el 26 de novembre hi 

ha eleccions al consell escolar. S’han presentat 7 candidates i durant la recollida dels 

nens/es des de les 16.15 a les 18.15 h es podran fer les votacions. Recorda que s’han de 

votar tres representants dels pares i mares. 

Comenta que és l’òrgan més important de l’escola on es decideix tot, i que cal donar-l’hi la  

importància que es mereix i tenir-hi una bona representació per part de pares i mares. 

No havent-hi cap més intervenció es dona per finalitzada l’Assemblea  a les 21.25 h.  

 

El president   La secretària    

 

 

Jordi Puigdemont  Turina Serra 


