ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ,
CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2022
A Berga, el dia 14 de setembre de 2022, a les 19:05 hores, té lloc la reunió ordinària de la Junta,
convocada prèviament i realitzada presencialment a la biblioteca del centre.
Assisteixen presencialment: Dolors Camprubí, Eduard Barcons, Jaume Vegas, Aleix Cutal,
Mònica Pagerols, M. Josep Rubio, Anna Vilar, Jordi Torrabadella, Alba Boix, Rosa Vilardaga i
Raquel Pujols.
S’excusen: Dolors Vargas, Anna Romera, Cris na Arnau, Marcial Adam i Inès Boix.
ORDRE DEL DIA:
1.- Acta anterior
2.- Cessió de dades socis AFA
3.- Estructura i funcions AFA
4.- Ges ó llicència llibres digitals
5.- Assemblea
6.- Reunió direcció centre
7.- Torn de preguntes
1.- Aprovació de l’acta anterior
S’informa que l’acta de la reunió de la reunió anterior ha estat penjada en un drive compar t.
2.- Cessió de dades socis AFA
S’acorda que des de presidència es parlarà amb Iddink per la possibilitat de realitzar una cessió
de dades dels socis de l’AFA. També es demanarà assessorament per el procés de legalització a
l’AFAPAES.
3 .- Estructura i funcions AFA
S’acorda que la Mònica Pagerols realitzarà una guia de l’estructura i el funcionament de l’AFA.
Es demana a les comissions que no hagin emplenat el formulari de funcions que ho facin.
4 .- Ges ó llicències llibres digitals
S’acorda que des de la Comissió de llibres, conjuntament amb el Carles Navarro, s’informaran
de la possibilitat de ges onar des de l’AFA les llicència digitals.

5.-Assemblea
S’acorda que el dia 9 de novembre es realitzarà l’assemblea de socis de l’AFA. Es demana a la
comissió de cultura que comenci a organitzar-ho.
6.-Reunió direcció centre
S’acorda sol·licitar una reunió amb la direcció del centre. Se’n ocuparà l’Anna Vilar amb el
Carles Navarro.
Es recorda que es té que comunicar el representant de l’AFA al Consell Escolar.

7.- Precs i preguntes.
- Des de la direcció del centre es demana l’ajut econòmic per l’ac vitat de piscina.
Tots els membres assistents veuen la necessitat de saber l’import abans de prendre la decisió.
- Hi ha dos menors que han sol·licitat la devolució de l’import de la guixeta .
Es decideix que en tot cas ho han de sol·licitar les famílies. Només es retornarà l’import inicial
menys les comissions bancaries de la transferència.
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:17 hores.

V i P. La Presidenta
Dolors Camprubí Minoves

La Secretària
Inès Boix Rotllan

