ASSEMBLEA GENERAL DE FAMÍLIES SÒCIES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

DATA: 16/06/2021
HORA: 19 h
LLOC: Telemàtica (Google Meet)
ASSISTENTS: segons relació annexa
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria del curs 2020-2021
Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2020-2021
Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte per al curs 2021-2022
Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2021-2022
Renovació i incorporació, si s’escau, dels càrrecs de la junta directiva i les
comissions
7. Aprovació, si s’escau, del pla d’inversions
8. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT

Essent les 19 h el president de l’associació, Sr. Amatller, obre la sessió tot donant la
benvinguda a les persones assistents. Procedeix en primer lloc a presentar als membres
de la junta directiva presents a l’assemblea.
S’incia l’assemblea sense lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Seguint
l’ordre del dia previst, es tracten els següents punts
1. Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria del curs 2020-2021

Es presenta la memòria del curs 2020-2021.
Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria
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A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic del curs 2020-2021

El president presenta el balanç econòmic del curs 2020-2021
Se sotmet a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte per al curs 2021-2022

Es presenta el projecte per al curs 2021-2022.
Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2021-2022

Es presenta el pressupost per al curs 2021-2022.
Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

5. Renovació i incorporació, si s’escau, dels càrrecs de la junta directiva i les
comissions

Es presenten les persones candidates a incorporar-se a la junta directiva de l’AFA o bé
la d’aquelles que es proposen renovar els seus càrrecs:
•
•
•

Presidència: Blanca A. Costa
Vicepresidència: Mònica Cobos Álvarez
Tresorer: Amador Ruzafa García
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•
•

Secretari: Txema Navarro Estrada
Vocals:
• Pilar Melero Comas
• Toni Castillo Oliva
•
•

Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

6. Aprovació, si s’escau, del pla d’inversions

Es presenta la proposta d’inversions per part de l’AFA en el projecte de millora dels
patis.
Se sotmet la proposta a votació i el resultat és:
s’aprova
no s’aprova

per:

unanimitat
majoria

A favor
En contra
Abstencions

Vots
14
0
0

7. Precs i preguntes

Es resolen diverses consultes sobre els llistats de llibres, el mercaLLIBRE 2021 i els llibres
de segona mà. Així com sobre la cessió en préstec d’ordinadors per part del
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. S’explica breument el
projecte de digitalització i el funcionament d’aquest.
Davant la consulta sobre les festes de graduació que no es van poder celebrar el curs
passat a conseqüència de les restriccions sanitàries, s’informa que la decisió depèn de
l’institut i que existeixen dubtes de l’acollida que aquestes tindrien un cop ha
transcorregut un curs.
S’explica amb major detall la inversió feta per l’entitat en la socialització de llibres així
com les condicions per poder accedir a aquest servei.
Davant la consulta sobre la idea d’inversió en els patis, s’explica que neix d’un projecte
dut a terme durant el curs 2019-2020 en què, a través d’una optativa, alumnes de
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l’institut van treballar en col·laboració amb dues entitats (La Finestra i Indrets) per la
transformació dels patis. Les Inversions aprovades durant l’assemblea donen
compliment a part de les conclusions a què va arribar el grup d’alumnes un cop
finalitzada l’acció del curs.
Es recullen diverses consideracions sobre la participació de les famílies en activitats del
centre: xerrades de formació, projecte patis, caminem junts, etc.
I sense més assumptes a tractar, es dóna fer finalitzada la sessió essent les 20.15
hores.
Castelldefels, 16 de juny de 2021
El secretari,

Vistiplau del president,

Txema Navarro Estrada

Jordi Amatller i Bou
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