
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2021. 

 A  Berga,  el  dia  17  de  novembre  de  2021,  a  les  20.30,  té  lloc  una  reunió  ordinària  de  la  Junta 
 amb  els  an�cs  membres  de  l’AFA,  presencialment  a  l’Ins�tut  Guillem  de  Berguedà  per  debatre 
 la situació de contracte del bibliotecari del centre Carles Navarro. 

 Assistents:  Com  a  membres  actuals  de  la  Junta:  Dolors  Camprubí,  M.  Josep  Rubio,  Carles 
 Navarro,  Dolors  Vargas,  Anna  Vilar,  Susanna  Bardés,  Clara  Mangot,  Aleix  Cutal,  Enric  Barrios  i 
 Inès Boix. 

 S’excusen: Jordi Ruiz i Marcial Adam. 

 Temes a tractar: 

 1. Informar de les xifres actuals de l’AFA. 
 2. Debatre la situació de contractació del bibliotecari del centre Carles Navarro. 
 3. Baixa del Carles Navarro. 

 1. Informar de les xifres actuals de l’AFA. 

 La  tresorera  de  l’AFA,  M.  Josep  Rubio,  ens  posa  el  corrent  de  les  xifres  de  l’AFA  que  presenta 
 desglossades.  Com  a  quan�tats  més  rellevants,  ens  informa  que  actualment  l’AFA  disposa  de 
 29.228,07  euros  i  que  la  despesa  anual  puja  a  5.347,64  euros,  en  les  qual  hi  ha  de  manera  fixa 
 les nòmines del bibliotecari, la gestoria, les comissions del BBVA i la quota de la FAPAES. 

 2. Debatre la situació de contractació del bibliotecari del centre Carles Navarro. 

 Actualment  el  Carles  té  un  contracte  de  11  hores  a  la  setmana  amb  10  setmanes  de  vacances. 
 Com  que  ja  fa  tres  anys  que  té  aquest  contracte,  cal  decidir  la  seva  con�nuïtat  al  centre  amb  un 
 contracte  fixe.  El  Carles  manifesta  el  seu  interès  de  tenir  una  mitja  jornada  a  la  biblioteca,  és  a 
 dir,  20  hores  que  correspondrien  a  un  sou  de  554,07  euros.  Després  d’estudiar  les  xifres  i  les 
 possibilitats,  aprovem  per  unanimitat  la  renovació  del  contracte  amb  mitja  jornada.  El  Carles 
 treballarà 4 hores i 40 minuts diaris més, per compensar les vacances que farà. 

 Deixem  clar  que,  per  tal  que  l’AFA  pugui  assumir  aquesta  despesa,  es  necessitaran  els  diners 
 dels  armariets  (aprox.  3.000  euros)  i  la  Comissió  de  llibres  haurà  de  plantejar  a  l’Equip  Direc�u 
 la voluntat i necessitat que l’AFA assumeixi la ges�ó de les llicències digitals. 

 3. Baixa del Carles Navarro. 

 Segons  ens  informa  la  tresorera,  la  baixa  del  Carles  Navarro  ha  de  ser  coberta  per  un  subs�tut, 
 ja  que  es  tracta  de  la  seva  plaça,  i  a  la  persona  que  el  subs�tueixi  se  li  ha  de  fer  un  contracte 
 interior.  Decidim  que  sigui  la  M.  Josep  Rubio  qui  cobreixi  la  baixa  del  Carles  després  de  la  seva 
 operació.  Posteriorment  i  via  whatsapp,  la  Maria  Josep  ens  informa  que  el  contracte  del  Carles 
 finalitza  el  31  d’agost  de  2022  que  seria  quan  l’AFA  el  faria  fixe  i  a  ½  jornada.  Considera  que  si  el 
 fem fixe ara, la seva subs�tució també seria ara de ½ jornada i considera que no val la pena. 



 I sense més assumptes, s’aixeca la sessió. 

 V i P. La Presidenta  La Secretària 

 Dolors Camprubí Minoves  Inès Boix Rotllan 


