
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 13 
DE SETEMBRE DE 2017 
 
 
A Berga, el dia 13 de setembre de 2017, 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 17-18, amb l’objecte 
de tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia. 
 
Assistents: David Coma, Gemma Soler, Gerard Comellas, Teresa Sala, Mireia Castillo, Josep 
Macià, Mercè Oña, Dolors Santmartí, Susanna Tomàs, Sílvia Casas, Anna Picas i Glòria Esquius. 
 
Excusa la seva absència: Carme Freixa. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2.- Valoració de la petició de compra de 10 ordinadors 
3.- Armariets 
4.- Comissió de llibres: valoració 
5.- Precs i preguntes 
 
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.- Valoració de la petició de compra de 10 ordinadors. 
 
Hi ha hagut una petició de compra de 10 ordinadors per completar l’aula d’informàtica dels 
alumnes de batxillerat que fins ara tenia 20 ordinadors, d’aquesta manera hi haurà 30 
ordinadors (un per alumne). El preu dels ordinadors serà de 300-350€. 
La comissió de tresoreria informa que es disposa de 25.253€ i que encara falta l’ingrés d’Iddink  
d’aquest curs. 
Per unanimitat es decideix comprar els ordinadors per cedir-los al centre. 
 
3.- Armariets 
 
Fins ara l’APA comprava els panys nous per les guixetes que calia canviar i eren els conserges 
qui els canviaven però aquest curs han dit que no estan disposats a fer-ho. Per tant, s’afegeix 
la despesa del cost de la mà d’obra d’un fuster. 
 
4.- Comissió de llibres: valoració 
 
El repartiment dels llibres per correu ha estat positiu i sense incidències. Només una família 
s’ha queixat per llibres guixats o malmesos. 
 
5.- Precs i preguntes 
 
Tot agraint-li la dedicació prestada, es comenta que la Rosa Maria Perarnau ha causat baixa de 
l’APA per motius personals. 



Es comenta que a principis d’octubre hi haurà la reunió de pares on es faran les eleccions dels 
membres de l’APA i que després de l’assemblea hi haurà el canvi de càrrecs. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores. 
 
 
 
 
 
 
V i P. El President.     La Secretaria 
David Coma i Salvans     Glòria Esquius i Calvés 
 
 


