
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’APA DE L’INSTITUT GUILLEM DE 

BERGUEDÀ, CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2018. 

A Berga, el dia 22 de novembre de 2016, a les 21:00 hores, es constitueix en primera 

convocatòria l’Assemblea general de socis de l’Associació de pares d’alumnes de l’ Institut 

Guillem de Berguedà, amb l’assistència dels socis, a l’objecte de tractar els assumptes 

compresos a l’ordre del dia.  

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any anterior, 

adjuntada en aquesta convocatòria. 

2.- Informe i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2017-2018. 

3.- Presentació i aprovació del pressupost del curs 2017-2018. 

4.- Informació de les comissions. 

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

6.-Torn obert de paraules. 

  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any anterior, 

adjuntada en aquesta convocatòria. 

Previ  enviament per correu electrònic de l’acta, a tots els socis i sòcies de l’APA, i no havent-hi 

cap pregunta al respecte, s’aprova per unanimitat dels assistents i sense esmenes, l’acta 

anterior. 

 

2.- Informe i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2017-2018. 

Les Tresoreres exposen l’ESTAT DE COMPTES del curs anterior: 

ENTRADES 

 

IDDINK                                         12.064,00€ 

QUOTES AMPA/ARMARIETS      1.986,05€ 

TOTAL ENTRADES                      14.050,05€    

 

SORTIDES 

 

DESPESES PERSONAL                              10.807,74 € 

Nòmina bibliotecària             7.271,53 € 

Seguretat Social                     3.111,50 € 

Gestoria                                      424,71 € 

 

REPARACIONS I CONSERVACIÓ                     287,98 € 

Reparacions panys armariets  287,98 € 

 



 

DEVOLUCIONS DIPÒSITS I ARMARIETS     2.580,00 € 

APORTACIONS INSTITUT                               6.013,18 € 

Esmorzar 4rt ESO                          62,54 € 

Festa St Jordi                                452,50 €  

Conferència Anna Manso          339,20 € 

Llibres biblioteca                         297,40 € 

Ordinadors                                4.861,54 € 

DESPESES BANCÀRIES                              199,53 €  

Comissions, interessos i tributs     199,53 € 

DESPESES VÀRIES                                      414,12 € 

Rebut FAPAES                                  255,00 € 

Inforber                                               99,10 € 

Publicitat Nació Berguedà                 60,02 € 

 

TOTAL DESPESES      20.302,55 € 

 

SALDO ACTUAL APA 

SALDO APA CURS 2017/2018        36.097,69 €                                           

 

TOTAL ENTRADES CURS 17/18      14.050,05 €                                         

 

TOTAL SORTIDES CURS 17/18       20.302,55 € 

 

SALDO  APA  A 6/11/18                   29.845,19 € 

 

S’aproven els comptes per unanimitat. 

 

3.- Pressupost pel curs 2017-2018.  

ENTRADES PREVISTES 

QUOTES APA I ARMARIETS      11.592,00 €                                                       

Quotes AFA    441 * 20       8.820 €                                       

Armariets       231* 12        2.772 €  

 

SORTIDES PREVISTES                 14.300,00 € 

Despeses personal            11.500 € 

Reparacions i conservació     500 € 

Aportacions Institut             1.500 € 

Desp. bancàries                       200 € 

Despeses vàries                  600 €    

 

Cal vetllar per uns comptes sostenibles, sempre a benefici de l’ Institut i l’alumnat. 

 

S’aprova el pressupost per unanimitat. 



4.- Informació de les comissions. 

Es fa un repàs de les diferents activitats portades a terme al llarg del curs escolar. 

4.1-Comissió de cultura. 

La comissió de cultura, durant el curs 2017-2018, ha dut a terme les següents activitats: 

1.-El dia 6 d’abril de 2018, es va dur a terme, al Pavelló de Suècia, una xerrada a càrrec de la 

periodista i escriptora ANNA MANSO, que va portar com a lema “Pares i mares imperfectes”. 

Des de la comissió es valora que va ser molt interessant; va tenir força afluència de públic; i 

s’informa que va ser oberta a tothom. 

2.-Xerrada d’orientació acadèmica i beques per pares i alumnes sobre el pas després de 

Batxillerat. El dia 23 de maig de 2018 es va organitzar una xerrada informativa a la biblioteca 

de l’institut, per tal d’orientar als pares de 1er i 2n de BAT (Batxillerat) sobre les beques i altres 

ajuts que es poden demanar. Ponent: QUERALT CORTINA.  Àrea de Joventut del Consell 

Comarcal del Berguedà. 

3.-Un curs més, l’APA va intentar continuar dinamitzant una mica la biblioteca del centre. En 

aquest sentit es van tornar a comprar llibres interessants i atractius per tal d’actualitzar-ne el 

fons i motivar als joves a llegir  per plaer i no només per obligació. Aquesta compra es va fer a 

la Llibreria Quatrecantons i l’import gastat va ser de 297,40€. La  selecció dels llibres va ser la 

següent:- 4171- JOCS DE LA FAM III. L'OCELL DE LA REVOLTA - BAJO LA MISMA ESTRELLA   - JOCS DE LA FAM, ELS 

2. EN FLAMES N/E- CINDER-CRONICAS LUNARES 1 - LABERINT- DOBLE MORTAL  - MORIRÉ BESANDO A SIMON 

SNOW- DOROTHY DEBE MORIR  - NICK UNA HISTORIA DE REDES Y MENTIRAS - ET DONARÉ EL SOL  - NITS BLANQUES 

- L'EXTRAORDINARI ENGINY PARLANT DEL  - PER UN GRAPAT DE PETONS-PROFESSOR PALERMO - ZONA PROHIBIDA- 

FLIPANDO EN COLORES   - PULSACIONES - GEORGE     - SCARLET (LAS CRÓNICAS LUNARES 2) 

- JOCS DE LA FAM I - SI NO EM DESPERTO- SIN CORAZON     - XENIA TENS UN WHATSAPP. 

 
4.2-Comissió del Blog. 
 
https://apainstitutguillembergueda.wordpress.com/ 

S’explica que al Blog s’hi accedeix a través de la pàgina d’inici de l’Institut, on hi ha el link, i és 
un espai on trobem informació de l’APA, a través de les diferents pestanyes: les actes de les 
reunions de l’APA; activitats que es van realitzant; informació sobre la compra de llibres; 
documents per inscriure’t a l’APA; comentaris, etc. 
 
 
4.3-Comissió de Llibres. 
 

L’empresa Iddink gestiona la venda de llibres des del curs 2012-13.   

 

Els avantatges que ofereix són: 

 

-Possibilitat d’adquirir llibres nous, reutilitzables, de lectura, dossiers, material de papereria… 

-Descompte del 60% respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks) 

 



-Compra fàcil: per internet o presencialment al Centre  

-recepció de les comandes a domicili abans de l’inici de curs  

-retorn gratuït de comandes fetes fins el 20 de juliol. 

-Increment de la responsabilitat i conscienciació en la preservació del medi ambient 

 

Des d’aquest curs les famílies sòcies de l’APA gaudim d’un 63,2€ d’estalvi  en ECOBOOKS, 

gràcies a que l’APA i el centre han renunciat a part de la contribució reservada habitualment 

per a la millora de les instal·lacions 

 

Alumnes d’ESO i de BAT que han comprat a IDDINK: 78’5% 

 

Llibres venuts: 5341 (2119 de nous, i 3222 d’Ecobooks) 

 

Incidències registrades: 0’26% (14 llibres canviats de 5341) 

 

 
4.4-Consell Escolar. 
 
Es va explicar que el consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la 
comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la 
comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració 
i serveis i representant de l'administració local. 
 
L’APA també hi té un representant. 
 
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb 
aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre. 
 
 
 

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

 

Les persones que cessen en el càrrec, a qui se’ls agraeix la bona feina feta, són: 

-GLÒRIA ESQUIUS CALVÉS 

-GERARD COMELLAS BADIA 

-SÍLVIA CASAS REGO 

-JOSEP MACIÀ ROSET 

-MIREIA CASTILLO PICAS 

-TERESA SALA CAPDEVILA 

-MERCÈ OÑA FOLCRÀ 

-DOLORS SANMARTÍ VILALTA 

 

 

 



I els nous membres de l’APA són: 

-LLUÍS CARRERAS SALES 

-JOANA ARMENGOU JUNCÀ 

-EVA COSTA COMPAÑÓ 

-ALBA PERARNAU CORTINA 

-GLÒRIA GUITART PRAT 

-SARA JOSÉ ARGUELLES 

-JORDI CAMPÀ ANFRUNS 

-GEMMA BAJONA GUTIERREZ 

 

La nova Junta de l’APA  queda formada amb la següent distribució de càrrecs: 

PRESIDENT: LLUÍS CARRERAS SALES 

VICE-PRESIDENT: JORDI SIMON PERAIRE 

SECRETÀRIES: JOANA ARMENGOU JUNCÀ i CRISTINA ARISÓ TOR 

TRESORERIA: NÚRIA ARANDA RIOJA i EVA COSTA COMPAÑÓ 

LLIBRES: ANNA BERNET VIÑAS i MARIA CERVANTES RAMOS 

CULTURA/ESPORTS:ALBA PERARNAU CORTINA,GLÒRIA GUITART PRAT,SARA JOVÉ ARGUELLES  

BLOG: ÀNGELS GORDILLO i QUERALT MARQUEZ SALA 

CONSELL ESCOLAR: JORDI CAMPÀ ANFRUNS 

COMISSIÓ BULLYNG: GEMMA BAJONA GUTIERREZ 

 

6.-Torn obert de paraules. 

-Entre els assistents s’acorda per unanimitat donar-nos de baixa de la FAPAES i donar-nos 

d’alta de la FAPAC. 

-Es demana a la comissió de llibres si poden intentar que els llibres de lectura siguin ecobooks. 

-Es demana que es parli amb el Centre sobre la possibilitat de que es dugui a terme el 

Programa de Suport Vital Bàsic del Consell Català de Ressucitació.  

-Es demana que de cara al curs vinent, es valori que seria interessant que a l’hora de fer les 

votacions dels nous membres de l’APA, representin almenys a cada classe, per poder 

vehiculitzar millor la relació APA i famílies. 

I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 21:25 hores.  

 

 

 

V i P. El President.     Secretària 

Lluís Carreras Sales                                                                Cristina Arisó Tor 

 


