
 

Data: Dimarts 5 d’octubre de 2021 Lloc: Ceip Puig d’Agulles 
Primera convocatòria: 19:00h 
Segona convocatòria: 19:15h 

Hora de finalització: 20:55h 

Número d’assistents a l’assemblea: 15 socis/es 

 

AFA EL MIRADOR  

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL  

L’Associació AFA el Mirador amb domicili ubicat en C/Andròmeda 4 i a les 19:00 hores, 

reuneix  als seus associats en Assemblea General Ordinària en primera convocatòria, amb 

la següent,  

COMPOSICIÓ DE LA TAULA  

Conforme a las disposicions legals i estatutàries actua Daniel Riba com a President de 

l’Associació i Irene Ortega com a Secretària de l’Associació.  

L’Assemblea General es reuneix amb els següents,  

SOCIS/ES ASSISTENTS 

Assisteixen a l’Assemblea General Ordinària un total de 15 socis/es, de manera presencial. 

Queden reflectits a la llista d’assistents, recollits als arxius de l’AFA. En relació amb la 

convocatòria realitzada, l’Assemblea General Ordinària te com,  

ORDRE DEL DIA 

1) Lectura i aprovació, de l'acta de la darrera Assemblea. 

2) Explicar el funcionament de l’AFA, l'Assemblea i la Junta Directiva. 

3) Presentar balanços i compte d'explotació del curs 2020-2021. 

4) Presentar  pressupost pel curs 2021-2022 per la seva aprovació per part de l'Assemblea 

General de l'AFA. 

5) Posar els càrrecs de la Junta Directiva a disposició de l’Assemblea per la seva ratificació 

o pel seu canvi si es presenten candidats. 

6) Presentar el programa de treball de la Junta Directiva actual per ser ratificat per 

l'Assemblea. 



7) Presentació del projecte “Dallas" per part de la Kim. 

8) Precs i preguntes. 

 

Després de la lectura de l’ordre del dia, es procedeix al seu tractament, son adoptades per 

l’Assembles les següents,  

DELIBERACIONS I ACORDS  

1. Lectura i aprovació de l’Acta de la Assemblea General anterior.  

Es dona lectura a l’Acta de Assemblea General amb data 14 de novembre de 2020 i 

se sotmet a votació.  

Es aprovada per unanimitat.  

2. Explicar el funcionament de l’AFA, l'Assemblea i la Junta Directiva. 

El President fa una amplia exposició de les tasques i funcionament de cadascun 

dels òrgans.  

3. Presentar balanços i compte d'explotació del curs 2020-2021. 

Tresoreria presenta el balanç de l’any anterior: 

• Dels impagats es manifesta que s’han recuperat 100€ a dia de l’Assemblea. 

• A destacar la recuperació total del import abonat en concepte de reserva 

de les colònies del curs anterior. 

Son aprovats per unanimitat. 

4. Presentar  pressupost pel curs 2021-2022 per la seva aprovació per part de 

l'Assemblea General de l'AFA. 

Tresoreria presenta el pressupost pel curs entrant: 

• Es proposa l’augment d’un euro la quota de associat passant a ser de 7,68€. 

• Augmenta la partida de menjador degut a un augment dels/les usuaris/es.  

• Augmenta la partida destinada a monitoratge per la contractació d’un 

monitor extra, responent a la necessitat ocasionada per la pèrdua del 

reforç covid. 

• Es presenta una partida destinada a la compra de 6 taules per habilitar 

espais a l’aire lliure per fer classe. 

• Es presenta pressupost per donar continuar als personatges de la Tribu del 

Puig (web, pancarta, escola). 

Son aprovats per unanimitat. 



5. Posar els càrrecs de la Junta Directiva a disposició de l’Assemblea per la seva 

ratificació o pel seu canvi si es presenten candidats. 

No es presenten noves candidatures per tant es ratifica la Junta Directiva actual. 

Composada per: 

Presidència: Daniel Riba 

Vicepresidència: Laura Brañas 

Secretaria: Irene Ortega 

Tresoreria: Veronica Martínez 

6. Presentar el programa de treball de la Junta Directiva actual per ser ratificat per 

l'Assemblea. 

El President explica àmpliament el programa enviat a tots els/les socis/es. 

Es aprovat per unanimitat. 

7. Presentació del projecte “Dallas" per part de la Kim. 

El President exposa en quin punt es troba el projecte ja que finalment Kim no pot 

assistir a la reunió. 

8. Precs i preguntes. 

En el torn de preguntes no es recullen dubtes vers els punts de l’ordre del dia. 

Es vol proposar un projecte que es desenvoluparia durant l’horari lectiu per tant ha 

d’adreçar-se a la Direcció del centre. 

Daniel Riba 
President de l’Associació 

Irene Ortega 
Secretària de l’Associació 

 

 

 


