
 ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ, 
 CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2022 

 A Berga, el dia 30 de juny de 2022, a les 20h, 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,  Mònica Pagerols, Marcial 
 Adam, Jordi Torrabadella i Raquel Pujols 

 S’excusen: Alba Boixader, Aleix Cutal, Inès Boix, Jaume Vegas, Cris�na Arnau, Anna Romera. 

 Ordre del dia: 

 1-  Aprovació de l’acta anterior. 
 2-  Estat de tresoreria 
 3-  Renovació càrrecs AFA al Registre d’associacions del Departament de Jus�cia 
 4-  Obtenció de dades dels socis de l’AFA 
 5-  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.  Estat de tresoreria 

 La  tresorera,  M.  Josep  Rubio,  fa  una  breu  explicació  dels  comptes  presentats  prèviament  als 
 membres  de  l’AFA,  indicant  que  el  balanç  està  realitzat  des  del  28.06.2020  al  28.06.2022  i  que 
 aquest  ha  finalitzat  amb  dèficit.  Sobre  aquest  fet,  l’Eduard  Barcons,  indica  que  el  més  correcte 
 seria realitzar la comptabilitat de forma que coincidís amb el curs escolar. 

 Carles  Navarro,  comenta  que  una  part  del  dèficit  prové  de  la  manca  d’ingressos  de  les  taquilles 
 en  mo�u  de  la  pandèmia,  i  la  Dolors  Camprubí  apunta  que  també  hi  ha  pendent  l’ingrés  d’una 
 subvenció. 

 M.  Josep  Rubio,  explica  que  les  despeses  fixes  que  té  l’AFA  són:  la  nòmina  del  Carles  Navarro 
 amb  les  corresponents  despeses  de  seguretat  social,  la  Gestoria  Serarols,  l’Assegurança  de  RC, 
 les despeses bancàries i la quota de FAPAES. 

 Carles  Navarro,  suggereix  que  es  podria  rever�r  una  part  del  dèficit  amb  la  ges�ó  de  les 
 llicències  digitals.  Actualment  les  ges�ona  directament  l’Equip  Direc�u  amb  l’editorial.  Tal  com 
 es  va  acordar  en  la  reunió  del  passat  16  de  febrer,  el  Carles  ha  intentat  demanar  una  reunió 
 amb  el  Ferran  Camprubí,  director  del  centre,  per  exposar-li  aquest  tema,  però  per  el  moment 
 no ha estat possible. 



 Eduard  Barcons,  comenta  que  s’hauria  de  fer  un  pressupost,  així  cada  comissió  sabria  de  quin 
 import  disposa  i  d’aquesta  forma  també  es  podria  saber  quin  import  manca  per  tal  de  poder 
 demanar  subvencions. S’acorda seguir aquest procediment. 

 3.  Renovació càrrecs AFA al Registre d’associacions del Departament de Jus�cia 

 Mònica  Pagerols,  comenta  que  ja  es  podrien  canviar  els  càrrecs  de  l’AFA  al  Registre 
 d’associacions  del  Departament  de  Jus�cia,  ja  que  el  mes  lògic  seria  que  els  càrrecs  anessin  de 
 setembre  a  setembre  i  no  com  fins  ara,  que  alguns  pares  d’alumnes  de  segon  de  batxillerat 
 hauran d’estar al càrrec fins les noves eleccions ,quan ja no �ndran els fills al centre. 

 Carles  Navarro,  ens  explica  que  les  eleccions  per  als  nou  membres  de  l’AFA  no  es  podran  fer  fins 
 l’octubre,  però,  Mònica  Pagerols,  aclareix  que  donat  que  totes  les  comissions  tenen  una 
 persona que deixa el càrrec i una que con�nua, aquest fet no afecta. 

 Es  decideix  avançar  la  comunicació  dels  canvis  del  President,  Tresorer  i  Secretària  al 
 Departament de Jus�cia. 

 4.  Obtenció de dades dels socis de l’AFA 

 Eduard  Barcons,  indica  la  importància  de  que  l’AFA  pugui  disposar  de  les  dades  dels  socis  per 
 tal  de  poder  enviar  informació  rellevant.  No  hi  ha  d’haver  cap  impediment  sempre  i  quan  es 
 faci signar un document de protecció de dades en el moment de la sol·licitud. 

 Entre tots els assistents  es decideix demanar assessorament sobre aquest fet al FAPAES. 

 Mònica  Pagerols  i  Jordi  Torrabadella,  comenten  que  ja  que  es  paga  una  quota  anual,  seria  bo 
 demanar  al  FAPAES  en  què  més  ens  poden  ajudar.  L’Eduard  Barcons  demanarà  una  reunió  amb 
 ells per tal de parlar-hi. 

 8. Altres temes a tractar: 

 Mònica  Pagerols,  comenta  que  estaria  bé  que  l’AFA  �ngues  un  protocol.  Cada  comissió  �ndria 
 una  breu  guia  de  quines  són  les  seves  funcions.  Això  permetria  un  treball  més  organitzat  i  un 
 relleu de càrrecs més àgil. 

 Eduard  Barcons,  també  comenta  que  les  reunions  haurien  de  ser  més  sovint,  amb  una 
 convocatòria  amb  l’ordre  del  dia  amb  els  temes  que  les  comissions  aportessin.  Les  reunions 
 serien més concises. 

 S’acorda  que  totes  les  comissions  redactaran  una  breu  explicació  de  les  seves  funcions  per  tal 
 d’elaborar un protocol. El proper 6 de juliol a les 19h es celebrarà una nova reunió. 

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:22h 

 V i P. La Presidenta  La Secretària 


