
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 15 
DE DESEMBRE DE 2016. 
 
 
A Berga, el dia 15 de desembre de 2016, a les 21:00 hores, es constitueix la primera reunió de 
l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Guillem de Berguedà del curs 16-17, amb l’objecte 
de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia. 
 
Assistents: David Coma, Gerard Comellas, Teresa Sala, Mireia Castillo, Josep Macià, Susanna 
Tomàs, Mercè Oña (Ramon Capdevila), Dolors Santmartí i Glòria Esquius. 
 
Excusen la seva absència: Gemma Soler, Sílvia Casas, Rosa Maria Perarnau, Anna Picas i Carme 
Freixa. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació, si s’escau, 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 de tresoreria, autorització de signatures. 
6.- Informe de Secretaria. 
7.- Previsió d’activitats a realitzar durant el curs 2016-17 
8.- Precs i preguntes. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia, Queralt Verdú lliura el contracte de l’empresa Iddink 
als nous representants de la comissió i informa que ja s’han retornat totes les quotes que calia 
retornar. S’acorda que els nous representants de llibres es miraran el contracte i, en una 
propera reunió, es decidirà si es continua amb la mateixa empresa o no. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
Previ enviament per correu electrònic de l’acta a la Junta de l’APA, i no havent-hi cap pregunta 
al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta anterior. 

 
2.- Correspondència 
 
Els nous representants de la comissió de tresoreria es reuniran la setmana vinent amb els 
anteriors representants per fer el traspàs d’informació. 
Es parla de l’ordre i la classificació de la documentació de tresoreria i s’acorda quan es faci el 
traspàs, es valorarà. 
Es comenta que ningú no revisa la correspondència que arriba al correu de l’APA i s’acorda que 
ho farem les secretàries i que reenviarem al grup el què creguem important. 
 
3.- Valoració de l’assemblea 
 
Hi va haver molt poca assistència. Es va parlar de la recaptació de fons i de la seva inversió. En 
la biblioteca s’inverteixen 10.000€ anuals per pagar a la bibliotecària. Es valora positivament el 
fet que estigui oberta els matins i que els alumnes en puguin fer ús, tot i que es comenta que 
s’utilitza més com a sala d’estudi i servei d’impressió que no pas com a biblioteca amb préstec. 
La comissió de cultura pensarà com es pot dinamitzar perquè se’n pugui treure més 
rendiment. 



Per altra banda, es parlarà amb la direcció per veure quines necessitats té el Centre i en què 
podria ajudar l’APA. 
 
4.- Valoració de la distribució de funcions a la Junta, comissions de treball, ... 
 
Totes les comissions han anat fent el traspàs d’informació o el faran en breu. 
 
5.- Informe de tresoreria, autorització de signatures. 
 
Es comenta que per fer qualsevol gestió al banc es demanen 5 signatures, fet que suposa un 
entrebanc i alentiment de les operacions. 
Es decideix que s’arreglarà i que continuaran havent-hi 5 signatures però que només en 
caldran 2 per fer qualsevol gestió. Les 5 signatures seran: la del president, les dues secretàries i 
els dos tresorers. 
 
6.- Informe de Secretaria. 
 
En l’informe de Secretaria on es discutia el dia de les reunions es va acordar que es farien 
l’últim dijous de cada mes a les 21h però s’acorda canviar-ho per quedar l’últim dimecres de 
cada mes a les 21h. 
La Dolors Santmartí, membre del Consell Escolar, ens passarà les actes per e-mail perquè 
puguem valorar-les abans de fer la junta de l’APA. 
 
7.- Previsió d’activitats a realitzar durant el curs 2016-17 
 
Hi ha un dossier de la Fira d’Entitats que es va fer el curs passat per poder valorar si es repeteix 
aquest any. La valoració d’aquesta Fira va ser molt positiva però es demanarà l’opinió de la 
direcció del Centre per tirar-la endavant aquest curs. 
Es decideix buscar individualment propostes culturals per posar-les en comú a la propera junta 
de l’APA. Es parla de xerrades per pares (amb ponents mediàtics), xerrades-taller per alumnes, 
auxiliar de conversa... 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
No hi ha cap comentari. 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores. 
La propera Junta de l’APA queda convocada pel dimecres 25 de gener a les 21h. 
 
 
 
 
 
 
V i P. El President.     La Secretaria 
David Coma i Salvans     Glòria Esquius i Calvés 
 
 
 
 


