Assemblea ordinària AFA
Dilluns 25 d’Octubre de 2021,
a les 20:15 h

Introducció
Els estatuts de l’AFAindiquen:
-Article 9, apartat 1:
L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària
com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos
entre febrer i novembre, ambdós inclusivament.
- Article 8, apartat c:
L’Assemblea General té la facultat d’aprovar el
pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i
també adoptar els acords per a la fixació de la forma i
l'import de la contribució al sosteniment de les
despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per
l'òrgan de govern.

Ordre del dia
Benvinguda
Ordre del dia:
1. Acta anterior*
2. Tancament de comptes curs 2020-21*
3. Proposta de pressupost 2021-22*
4. Procés participatiu inversió en nova escola
5. Nomenaments nous càrrecs a la junta
directiva*
6. Altres
* Punts que han de ser sotmesos a votació

2. Tancament comptes curs
2020-2021
3. Proposta de pressupost 20202021

4. Procés participatiu inversió
en nova escola
AFA Participa
Projecte participatiu per definir la inversió de l’AFA a l’edifici de la nova escola
0 Etapa: Creació Bases de participació. Pressupost 18.000 euros. [Junta
Gestora novembre 2021]
1a Etapa: Recollida de propostes (infants, famílies, claustre)
- Bústia física
- Bústia de correu electrònic: participa@escolalamaquinista.cat
Cal fer constar el títol, breu descripció i correu electrònic de contacte
[Desembre-Carnestoltes]
2a Etapa: Anàlisi, agrupació i valoració de propostes
Creació de Comissió Mixta amb pes preponderant d’equip docent [Final 2n
trimestre]
3a Etapa: Campanya explicativa de les propostes seleccionades [Mitjans Maig]
4a Etapa: Votació i ratificació en Assemblea [finals maig-principi juny]
5a Etapa: Execució [en funció de les propostes]

4. Renovació de la junta directiva
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta
pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals.
Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions
després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/per la
secretari/ària sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, i s'han de comunicar al
Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda
per l'associació.
Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 3
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

4. Renovació de la junta directiva
• Junta Sortint:
•
•
•
•

President – Josep Gimeno
Vicepresident – Emma Muñoz
Secretari – Raimon Goberna
Tresorer – Bernat Calpe

• Junta Entrant:
•
•
•
•

President – Cristóbal García
Vicepresident – Emma Muñoz
Secretari – Aida Arnaiz
Tresorer – Bernat Calpe

5. Altres
• Grup seguiment situación pre-inscripció ESO

