
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APA DE l’INSTITU T GUILLEM 
DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 201 5. 
 
A Berga, el dia 10 de desembre de 2015, a les 21 hores, té lloc la reunió  
ordinària de la Junta, convocada prèviament. Assisteixen les següents 
persones: David coma, Gemma Camprubí, Josep Pont, Gemma Peraire, 
Queralt Verdú, Glòria Guitart (ve el marit), Ivana Serra, Susana Viladrich, Alfons 
Caserras, Moisès Masanas, Anna Picas, Susanna Tomàs, Carme Freixa i 
Gemma Soler. 
 
Excusen la seva presència: Andreu Ferrer. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació de l'acta anterior. 
2.- Correspondència 
3.- Valoració de l’Assemblea. 
4.- Valoració de la distribució de funcions a la Junta, comissions de treball,... 
5.- Informe sobre l’estat de tresoreria. 
6.- Informe de Secretaria.. 
7.- Previsió d’activitats a realitzar durant el curs 2015-2016. 
8.- Precs i preguntes. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 
Prèvia lectura s'aprova per unanimitat dels assistents, l'acta anterior. 
 
2.-CORRESPONDÈNCIA. 
No se'n destaca. S’acorda que la bibliotecària les guardarà en una capsa que 
posa APA. Les que facin referència a tresoreria, se n’ocuparà la tresorera i la 
resta de cartes, s’obriran el dia de la reunió mensual de la junta. 
 
3.- VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El President esposa que es percep una manca de coordinació entre l’APA i el 
Centre. També entre Iddink i la bibliotecària alhora de fer retorns de quotes 
d’APA cobrades.  
També caldria tenir millor detallat l’estat de comptes. El que es va presentar a 
l’Assamblea General era poc especificat. 
 
 
4.- VALORACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS A LA JUNTA, 
COMISSIONS DE TREBALL,... 
 
Es demana que caldria cobrir la becant de vice president. S’acorda que ho serà 
en Josep Pont, tot i està fent suport a la tresorera. 
 
Es parla que a la comissió de llibres i falta una persona i s’acorda que s’hi 
afegirà la Glòria Guitart. Caldrà vetllar per resoldre el problema de cobrar una 
quota d’APA per família i no per alumne com fa Iddink actualment. 



 
Es crea una nova comissió de “Bloc” per tal d’elaborar-lo i mantenir-lo al dia. Se 
n’encarregaran l’Anna Picas, la Susana Tomàs i la Carme Freixa. S’acorda que 
a la propera reunió aportin una proposta de bloc ( continguts, forma,...) 
 
S’informa que a les reunions de les AMPA’S, actualment del Guillem no hi 
assisteix ningú. S’acorda que a la propera reunió que convoquin hi anirà la 
Susana Viladrich i informarà a la resta de la Junta, del contingut de la reunió. 
 
La comissió de cultura segueix vigent amb les dues persones que ja hi havia, la 
Ivana Serra i la Susana Viladrich. Informen de diferents possibilitats alhora de 
programar activitats per aquest curs. Es demana que per la propera reunió 
portin una proposta d’activitats a fer. 
 
La comissió d’esports també segueix vigent amb les dues persones que ja la 
formaven: l’Alfons Caserras i en Moisès Masanas. 
 
5.- INFORMA SOBRE L’ESTAT DE TRESORERIA. 
 
S’informa que Iddink pagarà 2.791€ de comissió a l’APA. 
 
S’informa que es van pagar 500€ a l’IES per les beques socioeconòmiques 
(aprovat el curs passat). Es va fer el pagament el 27/11/2015. 
 
La tresorera informa que li caldria tenir un llistat d’alumnes per poder controlar 
bé els imports referents a les guixetes,... 
 
6.- INFORMA DE SECRETARIA. 
 
Es faran les actes de cada reunió de junta. S’acorda que es farà una reunió 
mensual i sembla que a tothom li va bé que siguin en dijous.  
S’informa que ja està preparat el certificat de renovació parcial de la junta. Cal 
signar-lo el president i el secretari sortints i també els entrants, que ja ho signen 
durant la reunió. 
 
7.- PREVISIÓ D’ACTIVITATS A REALITZAR DURANT EL CURS 2015-2016. 
 
Des de cultura segueix vigent la proposta de fer una trobada d’entitats a  
l’ Institut per què tot l’alumnat pugui conèixer de primera mà, les entitats que 
tenen aprop i els sigui més fàcil poder-hi participar. 
 
També hi ha prevista la xerrada dels “imparables” que ja es va fer el curs 
passat, i va anar bé. 
 
També es parla de valorar poder fer alguna xerrada per pares i mares. Cal 
anar-hi pensant i aportar propostes a la propera reunió. 
 
 
 
 



8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Es parla que els 5€ que es van retornar, van portar molta feina. Semblaria que 
potser es podria rebaixar la quota de l’APA 5 €. La majoria de la gent de la 
junta creu mantenir-la al mateix import anual i per família. 
 
El president informa que va parlar amb la bibliotecària. Hi ha un ordinador que 
utilitzen els alumnes, que caldria renovar-lo. S’acorda demanar pressupost per 
poder-lo comprar nou. 
 
També es parla de la impressora, que hi ha a la biblioteca, que sembla que no 
acaba d’anar bé. Fins ara dóna un servei als alumnes. Es parla de valorar si 
seria millor imprimir a consergeria si els alumnes portessin la informació 
guardada en un llapis de memòria. Resultaria més econòmic, al poder-se 
imprimir a la fotocopiadora. S’acorda que es demanarà  a la Roser, quantes 
fotocòpies s’han fet durant aquest primer trimestre i es valorarà si cal continuar 
donant aquest servei a la biblioteca. 
 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 22’10h. 
 
 
Propera reunió: dijous 21 de gener, a les 21h a la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
V i p. El President      La Secretària 
David Coma.       Gemma Soler. 


