
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
26 NOVEMBRE DE 2014 



ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea 
General Ordinària del curs anterior 2014-15 
adjuntada en aquesta convocatòria

2. Informe i aprovació de l’estat de comptes del curs 
2014-152014-15

3. Presentació i aprovació del pressupost del curs 2015-
2016.

4. Informació de les comissions.

5. Presentació i ratificació de la nova Junta de l’APA.

6. Torn obert de paraules.



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• Reunida l’assemblea general ordinària de l’APA de l’Institut Guillem de Berguedà a les 21 hores
del dimarts 18 de novembre de 2014 a la biblioteca del centre, sota la presidència del Sr. Toni
Camposo i Camposo i actuant com a secretari Ramon Sala Martín amb els següents punts de
l’ordre del dia:

• Aprovació ,si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General   Ordinària de l’any anterior, adjuntada 
en la convocatòria per aquesta assemblea.

• Informe i aprovació de l’estat de comptes del curs 2013-2014

• Presentació i aprovació del pressupost del curs 2014-2015.

• Informacions i canvis tipus compra de llibres a l’empresa IDDINK

• Canvis en la contractació a la bibliotecària

• Informació de les comissions.

• Presentació i ratificació de la nova Junta de l’APA.

• Torn obert de paraules.



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR.

• El Sr. President  recorda que en la convocatòria per aquesta assemblea  ha estat adjuntada l’acta de 
l’Assemblea anterior i que es pot estalviar la lectura si no hi ha ningú que demani el contrari. Tot 
seguit s’aprova per unanimitat.

• 2. INFORME I APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES DEL CURS 2013-2014 • 2. INFORME I APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES DEL CURS 2013-2014 
•
• El Sr. Toni Escobet com a  tresorer explica l’estat de comptes del curs 2013-2014, tot explicant que 

per facilitar la confecció de l’estat de comptes i el  pressupost ho ha fet amb les dades de juny de 
2013 fins a juny de 2014.

• Els ingressos provenen de les quotes dels socis  i dels armariets. 
• Les principals despeses han estat les corresponents al personal de la biblioteca
• El saldo del dia 11 de juny de 2014 és de 21.427,12 € a favor.
• S’aprova l’estat de comptes del curs 2013-2014 per unanimitat.
•



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• 3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CURS 2014-2015 

• El tresorer explica les entrades que  provenen de les quotes de soci i dels armariets i les 
diferents despeses a tenir en compte, tot remarcant la disminució de la despesa de la 
biblioteca degut als canvis en la seva contractació i que s’explica en el punt corresponent de 
l’ordre del dia.

• S’aprova el pressupost de l’any 2014-2015 per unanimitat. 

• 4. INFORMACIONS I CANVIS EN LA COMPRA DE LLIBRES A L’EMPRESA IDDINK• 4. INFORMACIONS I CANVIS EN LA COMPRA DE LLIBRES A L’EMPRESA IDDINK

• El president explica que en el moment que es va contractar amb l’empresa Iddink la compra de llibres, 
aquesta va oferir dues modalitats possibles de compra amb l’obligatorietat de triar una d’elles: el que ells 
en diuen “lot sencer” o bé l’opció  “lot flexible” En aquell moment,  ara fa dos cursos, va semblar més 
interessant l’opció “lot sencer” ja que oferia un 60% de descompte  davant del 50% en l’opció “lot flexible”. 

• Tot i així, s’ha evidenciat que no per  a totes les famílies els hi és bona  opció ja que hi ha pares que tenen 
llibres d’altres cursos que voldrien aprofitar i han de comprar els que els falten per altres vies que no 
ofereix l’Apa.  

• Davant d’això, la Junta, amb el consentiment de l’Assemblea i consultada la direcció del centre, acorda que 
pels propers dos cursos s’apliqui la modalitat flexible en la compra de llibres. S’informa que els 
descomptes a aplicar, sempre segons les dades ofertes per Iddink, seran de 55%  de descompte en 
ecobook i 5% en llibre nou. La qual cosa s’aprova per unanimitat



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• 5. CANVIS EN LA CONTRACTACIÓ A LA BIBLIOTECÀRIA

• El president informa que la Roser fa 12 anys que treballa a l’institut; tant la 
direcció del centre com la Junta de l’Apa coincideixen en que fa molt bon 
treball en favor de l’institut, de la Junta i de l’alumnat i que cal fer tot el 
possible per mantenir el seu lloc de treball. Els darrers dos anys la Roser 
ha estat contractada amb el règim d’autònoms i la despesa que comporta 
la seva contractació és de 16500 € cada any.  Des de la Junta es creu que la seva contractació és de 16500 € cada any.  Des de la Junta es creu que 
cal reduir aquest import i, per això s’acorda, prèvia consulta amb la Roser i 
informada la direcció del centre, contractar a la Roser amb un contracte 
de monitora de durada determinada de l’1 de setembre fins al 30 de juny 
de cada curs. Els mesos de juliol i agost haurà de passar a l’atur i serà 
contractada novament a l’inici de cada nou curs. L’import serà de 10000 €
anuals aprox. D’aquesta manera,  l’apa tindrà suficients recursos 
econòmics per fer front a la despesa i la Roser tindrà una continuïtat en el 
seu lloc de treball.  



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS 

• El president explica per quin motiu es va fer una aportació de 5 € a 
les famílies sòcies de l’Apa. Recorda que en l’assemblea del curs 
anterior es va qüestionar el fet que en el compte de l’Apa hi hagués 
un import tant elevat de diners. Davant d’aquest fet la Junta va fer 
aquesta aportació de 5 € per tal de disminuir en part aquest saldo aquesta aportació de 5 € per tal de disminuir en part aquest saldo 
positiu. Tot seguit, fa veure que la resta de diners cal administrar-los 
amb cura i no fer un mal ús. I que la millor opció és  destinar-los a 
millores i material per l’institut en el moment que sigui necessari. 
D’aquesta manera aquests diners aniran en benefici de la majoria 
de l’alumnat i de l’institut.

• Informa que el saldo actual és de 31000 euros, el tresorer recorda 
que encara s’ha de fer el retorn de les fiances dels armariets i altres 
despeses que s’han de preveure.



ACTA ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• 7. PRESENTACIÓ I RATIFICACIÓ DE LA NOVA JUNTA DE L’APA.

• El Sr. President informa dels membres que surten de l’actual junta:
• Joan Pla Costa• Joan Pla Costa
• Ignasi Montagut Sala
• Teresa Capellas Badia 
• Sílvia Casas Rego
• Rosa Gasull Rota
• Jordina Borrellas Canals 
• Cristina Grant Vilella 



ACTA ANTERIOR  ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• El Sr. Toni Camposo explica que s’ha de ratificar la nova 
Junta, per la qual cosa, primer presenta als nous 
companys/es i tot seguit de com queda constituïda: 

• Susana Viladrich Pons
• Ivana Serra Casellas• Ivana Serra Casellas
• Alfons Caserras Busquets
• Moisès Masanas López
• Gemma Peraire Roca
• Andreu Ferrer i Gendrau
• Josep Pont i Roca
• Glòria Guitart Prat



ACTA ANTERIOR  ASSEMBLEA CURS 201-2015

• COMPOSICIÓ DE LA JUNTA CURS 2014-2015
• President: Toni Camposo Camposo
• Vicepresidència: joana Rodríguez Codina
• Representant de l’Apa al Consell Escolar: Queral Verdú Cardona 
• Tresorers: Antoni Escobet i  Gemma Peraire
• Secretari: Ramon Sala Martín • Secretari: Ramon Sala Martín 
• Comissió d’esports: Alfons Caserras i Moisès Masanas
• Comissió de cultura: Ivana Serra i Susana Viladrich 
• Comissió relació Apa / institut: Antoni Barat 
• Comissió venda de llibres: Anna M. Gómez
• Vocals: Andreu Ferrer, Josep Pont i Glòria Guitart
• S’aprova la nova Junta per unanimitat.



ACTA  ANTERIOR ASSEMBLEA CURS 2014-2015

• 8. TORN OBERT DE PARAULES.

• No hi ha cap intervenció dels assistents i tot seguit, el 
president aixeca la sessió quant falta 10 minuts per les 10 

• No hi ha cap intervenció dels assistents i tot seguit, el 
president aixeca la sessió quant falta 10 minuts per les 10 
del vespre i, com a secretari, n’estenc aquesta acta. 

• Vist i plau del President                                          El secretari

• Toni Camposo i Camposo Ramon Sala 
Martín



ESTAT DE COMPTES CURS 2014-2015
ENTRADES 

Impressora 190

Roser: Varis

Taquilles (IDDINK) 145 * 36 5.220 8.280,00

Taquilles (Ingrés) 85 * 36 3.060

Taquilles 230 * 36

Quotes APA 

(IDDINK)
388 * 20 7.760 9.200,00

Quotes APA (Ingrés) 72 * 20 1.440 2.886,95

Quotes APA 460 * 20

Comissió IDDINK

Saldo    06/6/14 23.855,63

TOTAL
20.556,93

Entre germans i retorns, s’han de restar 49 quotes de l’APA i 4 taquilles (1124 €)



ESTAT DE COMPTES CURS 2014-2015
SORTIDES 

Roser 13.930,01

Nominalia 49,40

Inforber 203,10

Fapaes 255,00

2 Llibres (17/3/15) 39,432 Llibres (17/3/15) 39,43

Despeses vàries + comissions banc
20,00

Donació i dinar als Imparables 173,50

Retorns socis APA i taquilles 3648,00

Varis 26,00

TOTAL 18.344,44



ESTAT DE COMPTES CURS 2014-15

Saldo    11/6/14 21.427,12

Entrades 20.556,93

Sortides 18.344,44

Saldo    09/6/15
23.639,61



PRESSUPOST CURS 2015-2016
ENTRADES

Quotes APA
410 * 20 8.200,00

Taquilles
230 * 24 5.520,00

Comissió llibres IDDINK

???? 2.700,00

Fotocopies

???? 200,00

16.620,00



PRESSUPOST CURS 2014-2015
DESPESES

Roser 11.000,00

Pàgina WEB ? 59,00

Quota FAPAES 255,00

Comissions Caixa 20,00

Tinta impressora 50,00

Donacions Institut 2.500,00

Imprevistos

TOTAL: 13.875,00

Saldo al 17/11/2015: 32.585,29



INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

Xerrada imparables

Donació a Càrites

Donació a l’institut

Web apaWeb apa

Taller ControlaTic



NOVA JUNTA DE L’APA

• SURTEN DE LA JUNTA:

• Anna M. Gómez Duran

• Toni Escobet i Canal

• Ramón Sala Martín• Ramón Sala Martín

• Joana Rodríguez Codina

• Toni Camposo Camposo

• Antoni Barat Jove



NOVA JUNTA DE L’APA

NOUS MEMBRES:

Anna Picas Soler

Carme Freixa Escriu

David Coma SalvansDavid Coma Salvans

Gemma Camprubí Vilagrasa

Gemma Soler Pujals

Susanna Tomàs Riu



NOVA JUNTA DE L’APA
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA CURS 2014-2015

• President: David Coma Salvans
• Vicepresidència:
• Representant de l’Apa al Consell Escolar: Queral Verdú Cardona
• Tresoreria: Gemma Peraire i Josep Pont i Roca
• Secretaries: Gemma Soler Pujals i Gemma Camprubí Vilagrasa
• Comissió d’esports: Alfons Caserras i Moisès Masanas
• Comissió de cultura: Ivana Serra i Susana Viladrich• Comissió de cultura: Ivana Serra i Susana Viladrich
• Comissió relació Apa / institut:
• Comissió venda de llibres:
• Vocals: Andreu Ferrer, Anna Picas, Susanna Tomàs , Carme Freixa Escriu i 

Glòria Guitart

• Aprofitem per recordar que qualsevol persona interessada  en ser-hi 
membre de la Junta ho faci saber i serà benvingut.



TORN OBERT DE PARAULES

Aportacions dels assistents

CLOENDA


