
Data: Divendres 14 de gener de 2022 Lloc: Ceip Puig d’Agulles

Hora d'inici: 21:00h Hora de finalització: 22:45h

Número d’assistents a l’assemblea: 8 socis/es

AFA EL MIRADOR

ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA

L’Associació AFA el Mirador amb domicili ubicat en C/Andròmeda 4 i a les 21:00 hores,

reuneix als seus associats en Junta, 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.

La junta es reuneix amb els següents,

SOCIS/ES ASSISTENTS

Assisteixen a la reunió de Junta un total de 8 socis/es, de manera presencial.

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

convocatòria realitzada, a la reunió de Junta te com,

ORDRE DEL DIA

1. Consell Escolar.

2. Xocolatada.

3. Festa de l'esport.

4. Obres/temes pendents.

5. Tastet.

6. Precs i suggeriments.



DELIBERACIONS I ACORDS

1) Consell Escolar: Es va suspendre la constitució del nou consell escolar. Estem a la
espera de rebre nova data per part de la direcció de l'escola.

2) Xocolatada: Data 15.02.2022. Es farà comb l'any passat.

Es repartiran el sobres als alumnes el divendres 11 de febrer del 2022.

3) Festa de l'esport:

▪ Presentar activitats a 7itrias per rebre els pressupostos.
▪ Activitats: La milla i tallers de diferents d'esport.
▪ Un mes abans s'ha de preparar tot el necessari per portar a terme la festa i

demanar els permisos per tallar els carrers i fer bústia als veïns.
▪ Samarretes: Concurs de dibuix. Motiu: Esport i eix del curs.

Data maxima entrega del dibuix 31.01.22.

4) Obres/ temes pendents:

▪ Gas de la cuina: no té potencia, l'ajuntament ho ha de regular.
▪ Amianto: Retirat el que hi havia a l'accés al bosque.

5) Tastet: Data: 28.01.2022. Asistencia registrada: 35 persones.

Degut a la situació actual, es decideix aplaçar-ho.

6) Precs i suggeriments:

▪ Projecte Dallas: El retomen la semana del 24.01.22.

▪ Publicació de l´AFA NEWS: Es comenten el temas que s'inclouen.

La propera reunió serà el 04 de febrer del 2022 a las 21h.

Daniel Riba
President de l’Associació

Irene Ortega
Secretària de l’Associació


