
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016. 

A Berga, el dia 31 de març de 2016, a les 21 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 

convocada prèviament. 

Assisteixen les següents persones: David Coma, Josep Pont, Gemma Peraire, Andreu Ferrer, 

Alfons Caserres, Susanna Tomàs, Ivana Serra, Anna Picas i Gemma soler. 

Excusen la seva presència: Queralt Verdú (en trobar-se a la reunió de Consell Escolar), Carme 

Freixa, Glòria Guitart, Susanna Viladrich. 

No acudeixen: Moisès Masanas, Gemma Camprubí. 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

2.- Correspondència. 

3.- Valoració adquisició nova impressora. 

4.- Informe de tresoreria. 

5.- Llibres, nous contactes. 

6.- Informe darreres activitats organitzades des de l’APA. 

7.- Informes comissions (Bloc, cultura, esports) 

8.- Assumptes sobrevinguts. 

9.- Precs i preguntes. 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’acta anterior. (Prèviament i amb antelació, s’ha fet 

arribar per correu electrònic a tots els membres de la junta). 

S’acorda que a partir d’ara, i una vegada obert el bloc de l’APA, es penjaran les actes de les 

reunions de la junta, una vegada estiguin aprovades. 

 

2.- Correspondència. 

Hi ha pendent de donar-nos d’alta com a entitat al registre d’entitats de l’Ajuntament de 

Berga.  Jo mateixa (secretària) informo que només tinc còpia dels documents que ens 

demanen per donar-nos d’alta i per tant primer cal buscar els documents originals (estatuts, 

CIF APA) per poder fer compulses i entregar la doc. que ens demanen.  Es buscaran els docs. 

originals i es faran les còpies i compulses necessàries per donar-nos d’alta al registre d’entitats 

a l’Ajuntament de Berga. (Alfons verbalitza que ell podrà fer arribar la doc. en horari de matí a 

l’Ajuntament de Berga). 

 

Arriba carta del Departament de Justícia, direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Ens fan 

una esmena de la documentació enviada informant de la renovació parcial de la junta de l’APA. 

Demanen el certificat de renovació total de la Junta actual. S’ha preparat ja el certificat i una 

vegada signat per les parts sortints i entrants es farà arribar de nou al Departament. 

 



Ha arribat també carta de la llibreria 4 cantons, demanant si els podem tenir presents alhora 

de fer encàrrec de llibres de lectura recomanades per l’Insitut. Des de la Junta es  valora que 

de moment encara queda un any de conveni amb Iddink i no sabem si es podria fer la compra 

de llibres de text a una banda i els de lectura a una altra.  

També es parla que potser això podria anar bé si la llibreria oferís un dte. en llibres, a tots els 

socis de l’APA. En tot cas es passarà a la comissió de llibres perquè també ho valori i si ho 

considera, pugui parlar amb la llibreria. 

 

3.- Valoració adquisició impressora nova. 

Després de valorar la possibilitat de reparar l’actual impressora de la biblioteca que dóna 

servei a l’alumnat, s’ha vist que la reparació sortiria massa cara i valia més la pena comprar-ne 

una de nova.  

S’acorda comprar nova impressora HP Office jet que donarà un bon servei als alumnes que ho 

necessitin alhora d’imprimir treballs en blanc i negre o color i poder fer les còpies necessàries. 

 

4.- Informe de tresoreria. 

L’estat de comptes actual és de 29.470,65€ de saldo i,  hi ha hagut una despesa de 2.614,64€ 

(pany, claus, IRPF, sou bibliotecària, ...). També hem tingut uns ingressos derivats del lloguer 

d’armariets i d’alta de soci d’APA. 

Es considera important tenir actualitzades les llistes de famílies que són sòcies de l’APA, i de 

les famílies que tenen llogats armariets. Tresoreria a començaments de curs, va elaborar un 

Excel per cursos i es pot passar a la Roser per què el mantingui actualitzat. 

També caldria que revisés aquelles adreces de correu que es retornen, quan es fan enviaments 

massius d’informació. 

 

5.- Llibres,  nous contactes. 

S’ha atès a una empresa “Comercial Girona” que fan la proposta de venda de llibres nous, 

oferint un 20% de dte. Aquest dte. es pot negociar quina part es quedaria a l’APA i quin 

s’aplicaria directament a les famílies. Es guardarà la informació i en el moment que es pugui 

plantejar mantenir o fer un canvi d’empresa per la venda de llibres, es tindrà en compte. 

 

6.- Informe darreres activitats organitzades des de l’APA. 

- El passat  17 de març es va organitzar la xerrada informativa per orientar a pares i alumnes de 

Batxillerat del pas de l’ Institut cap a la Universitat o cap a cicles formatius. La ponent va ser la 

Queralt Cortina de l’Àrea de joventut del Consell Comarcal del Berguedà. Va tenir una molt 

bona acollida, amb una participació d’unes 43 persones. S’ha valorat positivament i per tenir-la 

present els propers anys. 

 

- El passat dia 18 de març, es va fer l’exposició de diferents entitats de Berga, als alumnes de l’ 

Institut. Tret d’algun petit problema d’horaris, la jornada s’ha valorat molt positivament per 

part de la directora de l’ Institut i també de l’alumnat. Es farà un breu qüestionari de valoració 

per acabar de veure com es podria donar continuïtat a la jornada de cara als propers anys. 

Es farà nota de premsa pel Regió 7 i el Nació digital i també es penjarà al Bloc de l’APA. 

Es valora molt la feina feta per la comissió de cultura en l’organització d’aquesta activitat i cal 

guardar bé la informació per properes ocasions. 



 

 

 

7.- Informes comissions. 

- Bloc: Caldria que l’APA tingués un logo. Aquest seria l’enllaç des de la pàgina web de l’ Institut 

cap al bloc de l’APA. Es demana que qualsevol activitat que es faci, es passi a la comissió de 

bloc perquè ho puguin penjar i donar la informació. Es penjaran algunes fotos de la jornada 

d’entitats, com també la nota de premsa que s’ha fet pel Regió 7. 

S’hi penjaran les actes de les reunions de l’APA, una vegada aprovades per la junta. 

En ref. a fer un logo de l’APA, s’acorda que tothom pensi possibilitats i en parlarem de nou. 

Dins del bloc també s’hi trobaran els formularis per fer-se socis de l’APA, i per fer sol·licitud de 

lloguer d’armariets. 

També s’hi poden fer arribar comunicats a través de l’e mail de l’APA. S’acorda que aquest e 

mail el revisarà l’Alfons Caserres i elevarà a la junta, tota aquella informació que consideri 

rellevant. 

 

-C. Cultura: Exposen una proposta que van veure interessant d’un altre Institut. Proposar un 

concurs per la portada de la carpeta de l’ Institut Guillem de Berguedà. Aquí l’APA podria 

plantejar pagar una part de la carpeta i el premi, pel guanyador del disseny de portada. Queda 

pendent acabar-ho de valorar. 

 

Els tallers pendents sobre addicció a les noves tecnologies, es faran el proper dia 13 d’abril 

Aquest curs s’adreçaran només als alumnes de 2n. d’ESO. Faran tots el taller però en horaris 

diferents. Hi haurà també una xerrada per pares i mares i se’n farà la difusió pertinent, quan 

estigui lligat el dia exacte i l’hora.  

 

- C. Esports: No hi ha cap informació. 

 

 

 

 

Sense més assumptes per tractar, s’acaba la reunió a les 22.30h. 

 

 

 

S’acorda que la propera reunió de la junta de l’APA serà el dia 28 d’abril a les 21 hores. 

 

 

 

 

 


