
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L ’APA DE  
L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 26  DE 
NOVEMBRE DE 2015. 
 
 
A Berga, el dia 26 de novembre de 2015, a les 21:00 hores, es constitueix en 
primera convocatòria l’Assemblea general de socis de l’Associació de pares 
d’alumnes de l’ Institut Guillem de Berguedà, amb l’assistència dels socis, a 
l’objecte de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia.  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 
anterior, adjuntada a la convocatòria de la reunió d’avui. 
2.- Aprovació si s’escau dels comptes del curs 2014-2015. 
3.- Pressupost pel curs 2015-2016. 
4.- Informació de les comissions. 
5.- Ratificació de la composició de la junta. 
6.- Torn obert de paraules. 
  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea  General Ordinària de 
l’any anterior, adjuntada a la convocatòria de a re unió d’avui.  
 
Previ enviament per correu electrònic de l’acta, a tots els socis i sòcies de 
l’APA, i una vegada aclarit el dubte d’haver-se fet el retorn de  5€ a cada 
família, del compte de l’APA i no havent-hi cap pregunta més al respecte, 
s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta anterior. 
 
2.- Aprovació si s’escau dels comptes del curs 2014 -2015. 
El tresorer exposa l’estat de comptes del curs anterior. S’han cobrat 230 
taquilles a 36€ cadascuna. (Es retornen 12€ per taquilla). 
Segons Iddink es van cobrar 460 quotes d’APA, però les dades no són reals, ja 
que caldria cobrar-se una quota per família i no per alumne.  
S’informa que s’ha parlat amb Iddink per tal de resoldre aquest tema, però de 
moment no es veu clar que ho puguin arreglar de cara al curs vinent. S’informa 
que hi ha un conveni signat per 4 anys i que aquest curs 2015-2016, seria el 
4rt. 
Des de la direcció del centre, la directora informa que el mes de juny van enviar 
a Iddink un llistat dels nens/es que tenen germans al centre per evitar cobrar 
quotes d’APA de més. Iddink no en va fer cas. Ara aquestes quotes cobrades 
de més cal retornar-les.  
La despesa més important que té l’APA és la de la bibliotecària. 
Entrades: 20.556,93€ 
Total despeses: 18.344,44€ 
Saldo a 9/06/2015: 23.639,61€. 
 
S’aproven els comptes per unanimitat. 
 
 



3.- Pressupost pel curs 2015-2016.  
 
S’informa que enguany ja s’ha pagat a l’ Institut un import de 2500€ per la 
compra d’ordinadors i armaris. 
Es preveu una entrada d’uns 16.620€. 
Sortida: 13.875€ 
Saldo a 17/11/2015: 32.585,29€ 
 
S’exposa que cal vetllar per tenir uns comptes de l’APA sostenibles, sempre a 
benefici de l’ Institut i l’alumnat. 
 
S’aprova el pressupost per unanimitat. 
 
4.- Informació de les comissions. 
 
Es fa un repàs de l’activitat dels “Imparables” duta a terme el curs passat, i 
adreçada als alumnes de 3r d’ESO. Aquests esportistes que han patit lesions 
greus, arrel d’accidents de trànsit van ser molt ben valorats pels alumnes. 
Enguany es repetirà l’experiència tornant a venir al centre. Es demana que les 
xerrades es puguin fer a 1r i 2n. de Batxillerat. 
 
S’informa que es continuarà fent una donació a Càritas pel projecte de ciutat 
“apadrina un nen”, ajudant a pagar material escolar. 500€, és l’aportació que fa 
l’APA. 
 
S’informa que enguany la donació a l’ Institut està pendent. Cal que informin 
d’allò que els fa falta. 
 
S’exposa que s’està valorant de fer una web per l’APA, o un bloc. Cal acabar 
de  parlar i valorar aquest tema. 
 
Pel que fa al Taller Controla Tic, s’informa que des de la Fundació Mapfre es 
realitzen uns tallers per tot Espanya i aquests els van oferir a l’ Institut. Són 
tallers adreçats a alumnes, pares/mares i mestres. 
S’està pendent d’acordar dates per portar-los a terme. 
 
També es planteja una jornada per donar a conèixer als alumnes, totes les 
entitats de la ciutat, per apropar-les i que tothom tingui la oportunitat de 
conèixer-les. Es parla de convidar a les entitats per què algun dia determinat 
pel centre, vinguin al pati de l’ Institut. 
La directora, informa que aquest curs ja es fa servei comunitari a 4rt. d’ESO. Es 
tracta d’un voluntariat dins de la matèria d’ètico-cívica i han de fer 10 hores.   
Cal acabar de valorar la possibilitat de fer la jornada d’entitats. 
 
Referent a la compra de llibres per Iddink, es demana als assistents si els 
sembla bé de continuar amb el lot flexible. En general sembla millor aquest 
tipus de lot, ja que permet aprofitar llibres que ja es tenen. 
 
 
 



5.- Ratificació de la composició de la junta. 
 
Per aquest curs 2015/16, toca cessar a Anna Ma. Gómez Duran, Toni Escobet i 
Canal, Ramon Sala Martin, Joana Rodríguez Codina, Toni Camposo Camposo 
i  Antoni Barat Jové, una vegada ha complert els 2 anys de mandat segons els 
actuals estatuts. 
 
Els càrrecs s'ocupen amb la següent distribució: 
 
President: David Coma Salvans. 
Secretàries: Gemma Soler Pujals i Gemma Camprubí Vilagrassa. 
Tresorers: Gemma Peraire Roca i Josep Pont Roca. 
 
Representant al consell Escolar: Queralt Verdú i Cardona. 
 
Comissió de llibres: Queralt Verdú Cardona. 
Comissió de cultura: Ivana Serra Casellas i Susana Viladrich Pons. 
Comissió d’esports: Alfons Caserras Busquets i Moisès Masanas López. 
 
Vocals: Anna Picas Soler, Andreu Ferrer Gendrau, Glòria Guitart Prat, Carme 
Freixa Escriu i Susanna Tomàs Riu. 
 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
Per part d’un pare, demana com a APA de l’escola de St. Joan,  suport i 
col·laboració per no deixar perdre una línia de P-3. Entenent que l’escola 
pública, cal recolzar-la per damunt de la concertada i entenent que l’ Institut 
Guillem de Berguedà també és públic. 
 
 
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sess ió a les 21:30 hores.  
 
 
 
 
 
V i p. El President.     El Secretari 
Toni Camposo Camposo.   Ramon Sala Martin. 
 
 


