
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRER DE 2022. 

 A Berga, el dia 16 de febrer de 2022, a les 19.30h, té lloc la reunió ordinària de la Junta, 
 convocada prèviament i realitzada presencialment a la biblioteca de l’Ins�tut Guillem de 
 Berguedà. 

 Assistents: 

 Dolors Camprubí, Eduard Barcons, M. Josep Rubio, Carles Navarro, Dolors Vargas, Anna Vilar, 
 Aleix Cutal,  Josep M. Suades, Jaume Vegas,  Raquel Pujols, Mònica Pagerols, Aleix Palou, 
 Marcial Adam i Inès Boix. 

 S’excusen: Marta Vaquer, Anna Romera i Jordi Torrabadella. 

 Ordre del dia: 

 1-  Aprovació de l’acta anterior. 
 2-  BBVA 
 3-  Gestoria 
 4-  Ordinadors de la biblioteca 
 5-  Llibres 
 6-  Comissió de cultura 
 7-  Segell de l’AFA 
 8-  Altres temes a tractar. 

 1.  Aprovació de l’acta anterior 

 Previ enviament de l’acta de la reunió anterior per correu electrònic i no havent-hi hagut cap 
 esmena, es dona per aprovada. 

 2.  BBVA 

 La  M.  Josep  Rubio,  ens  explica  que  con�nua  havent-hi  problemes  amb  el  banc,  que  sembla  que 
 congela  sense  mo�u  aparent  el  compte  de  l’AFA,  deixant-lo  inopera�u.  Ara  mateix,  però  el 
 compte  torna  a  ser  opera�u.  La  tresorera  consulta  al  Jaume  Vegas,  treballador  del  Banc  de 
 Santander,  les  condicions  que  ofereix  aquesta  en�tat  i  es  descarten  pel  fet  que  els  pagaments  i 
 les  comissions  són  molt  més  altes  que  en  l’en�tat  que  tenim  actualment.  L’Eduard  Barcons 
 proposa  concertar  una  cita  amb  el/la  director/a  de  l’oficina  de  Berga  del  BBVA  per  parlar  del 
 tema. Tothom hi està d’acord. La Dolors Camprubí li acompanyarà. 

 De  totes  maneres  i  si  després  de  la  xerrada  con�nua  havent-hi  problemes,  el  Jaume  Vegas 
 proposa que ens posem en contacte amb el servei de Defensor del Client. 

 3. Gestoria 

 La  M.  Josep  Rubio  es  queixa  d’una  mala  atenció  i  de  poques  explicacions  sobre  els  cobraments 
 que  ens  fan  des  de  la  gestoria  Serarols.  La  gestoria  s’ocupa  únicament  de  la  nòmina  del 
 bibliotecari  del  centre,  el  Carles  Navarro.  L’envia  a  la  presidenta  i  aquesta  a  la  tresorera.  Es 



 parla  de  la  possibilitat  de  fer  la  nòmina  manual  cada  més.  Decidim  esperar  al  mes  d’abril,  quan 
 el  Carles  ja  s’haurà  tornat  a  incorporar-se  al  centre  després  de  la  baixa.  Si  llavors  con�nua 
 havent-hi queixes, les traslladarem a la direcció de la gestoria. 

 4. Ordinadors de la biblioteca 

 A  la  biblioteca  del  centre  hi  ha  tres  ordinadors,  a  part  del  d’en  Carles,  que  van  ser  pagats  per 
 l’AFA  anys  enrere  i  que  ara  no  funcionen  gens  bé.  Els  alumnes  els  u�litzaven  per  enviar  treballs 
 a  imprimir  a  la  impressora  de  la  biblioteca.  Com  que  està  previst  que  cada  alumne  �ngui  un 
 ordinador  del  Departament  d’Educació,  el  Carles  proposa  no  inver�r  en  reparacions  sinó  més 
 aviat  en  comprar  alguna  targeta  de  memòria  per  tal  que  els  alumnes  puguin  gravar-hi  el  que  els 
 interessa que el Carles els imprimeixi. 

 5. Llibres 

 El  Carles  Navarro  ens  explica  com  està  la  situació  amb  Iddink  i  els  llibres.  Actualment  els  cursos 
 de  1r  i  2n  d’ESO  ja  treballen  amb  llicència  digital  i  això  ho  ges�ona  directament  l’Equip  Direc�u 
 amb  l’editorial.  El  curs  vinent  els  grups  de  3r  també  �ndran  llicències  digitals  i  d’aquí  a  dos  any, 
 també  ho  farà  l’alumnat  de  4t.  Els  llibres  es  man�ndrien  a  BAT  i  també  hi  hauria  els  llibres  de 
 lectura  obligatòria  en  tots  els  cursos.  El  Carles  suggereix  que  sigui  l’AFA  qui  s’encarregui  del 
 tema  de  la  ges�ó  de  les  llicències  digitals  i  es  proposa  ell  mateix  per  fer-ho  en  el  seu  horari  de 
 treball  a  la  biblioteca.  Que  l’AFA  s’encarregui  d’aquesta  ges�ó,  suposaria,  per  una  banda  una 
 descàrrega  de  feina  a  l’Equip  Direc�u,  i  per  altra  banda,  s’afavoriria  que  l’AFA  con�nués  tenint 
 socis  o  n’aconseguís  més.  Decidim  que  el  Carles  demanarà  una  reunió  amb  el  Ferran  Camprubí, 
 director del centre, per exposar-li aquest tema. 

 6. Comissió de cultura 

 Els  membres  de  la  Comissió  de  Cultura  ens  parlen  de  propostes  de  xerrades  adreçades  a 
 alumnes  del  centre  i  també  a  les  seves  famílies.  Acordem  que  les  enviaran  o  les  penjaran  per 
 tal  que  ens  les  puguem  mirar  i  decidir  quines  poden  ser  més  interessants.  En  aquest  punt, 
 parlem  de  la  necessitat  de  tenir  un  Drive  compar�t  on  encabir-hi  aquestes  informacions  o  on 
 pogués  haver-hi  totes  les  actes.  Acordem  que  serà  el  Jaume  Vegas  qui  crearà  el  Drive 
 compar�t.  També  reenviarà  a  la  direcció  del  centre  la  informació  important  sobre  xerrades, 
 visites o tallers que arriben al correu genèric de l’AFA. 

 7. Segell de l’AFA 

 Es demanen un parell de segells de l’AFA, un per a la presidenta i l’altre per la biblioteca. 

 8. Altres temes a tractar: 

 El  Carles  proposa  que,  en  les  properes  eleccions  de  famílies  a  la  Junta  de  l’AFA,  hi  hagi  dos 
 representants  de  cada  curs  (1r  i  3r  d’ESO  i  1r  de  BAT)  en  lloc  de  tres  com  hi  ha  ara.  Després  de 
 parlar-ne,  arribem  a  la  conclusió  que,  si  volem  que  hi  hagi  com  a  mínim  una  persona  en  cada 
 càrrec  o  comissió  que  conegui  la  feina  del  seu  càrrec  o  comissió  de  l’any  anterior,  haurem  de 
 mantenir la votació de 3 famílies de cada curs com ja s’ha estat fent fins ara. 



 Pel  que  fa  a  l’auxiliar  de  conversa  que  va  demanar  el  centre  a  l’AFA,  expliquem  que  l’ins�tut  ja 
 n’ha fet la sol·licitud i que està esperant la resolució. 

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.10. 

 V i P. La Presidenta  La Secretària 

 Dolors Camprubí Minoves  Inès Boix Rotllan 


