
Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar 

                       

Acta de l  a Reunió   d’Assemblea general ordinària     

Dia: 15 de març de 2022

Hora: 21.00h

Lloc: on line

Assistència:

 9 persones a l’inici

 15 persones durant

 14 persones al finalitzar

1 persona avisa que arribarà més tard.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. Aprovació dels comptes de l’any 2021.

3. Aprovació de la gestió de la junta de l’any 2021.

4. Aprovació de les quotes de soci del curs 2022-23

5. Pressupost per l’any 2022.

6. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2021.

7. Torn obert de paraules
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1.Lectura i aprovació de l’acta anterior

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Aprovació dels comptes de l’any 20  21  

S’aproven els comptes de l’any 2021 per unanimitat.

S’informa que hi ha hagut una baixada d'ingressos en les quotes 2021, per la

caiguda d’una línia de P3. 

S’ha anul·lat 1 compte de l’AFA i se n’ha deixat només 1 per no tenir tantes

comissions bancaries. Seguim al BBVA.

Degut  al  covid,  es va executar  en realitat  aproximadament el  30% del  que

estava pressupostat.

3. Aprovació de la gestió de la junta de l’any 20  21  

S’aprova la gestió de la Junta, per unanimitat.

4. Aprovació de les quotes de soci del curs 202-23

La quota de l’AFA serà de 30,20€, de fet el preu no s’ha modificat.

5. Pressupost per l’any 2022.

Es proposa fer un pressupost sencer, i el que no s’executi per covid, quedarà

de romanent.

Es demana que es rectifiquin les partides de les següents comissions:

- Carnestoltes entrarà al pressupost del  2023.

- es decideix treure la partida de festa per Sant Jordi perquè a les dates que

estem, no es preveu que es pugui fer res, degut al covid.



Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar 

- es treuen les partides de la Xinxeta perquè ja es va acordar que era totalment

digital.

- es treuen les partides boc’n roll perquè ja hi ha provisions per 2 cursos més

aproximadament.

-  es passen  varies  de les partides  que cauen al  projecte  pati,  que s’ha  de

reemprendre aquest curs.

Despeses:

-  s’inclou   la  despesa  ja  feta  del  material  per  l’escola:  taules  i  cadires  pel

vestíbul.

6. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 20  20  .  

Pendent d'aprovació en altra reunió extraordinària, ja que no està acabada. 

7. Torn obert de paraules

Ningú demana la paraula.

Sense més a tractar, s’aixeca la sessió i com a secretària, estenc aquesta acta

a Vilassar de Mar el dia 15 de març a les 21.42h

La secretària                                                       El president

Avda. Montevideo, 40 08340 Vilassar de Mar El Maresme
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