
Assemblea AFA Presentació i aprovació dels comptes de l’any 2020 i pressupost de
l’any 2021

CONVOCATÒRIA

Dia: 17 de març de 2021
Hora: 18:30 h
Finalització: 19:03 h
Lloc: Format virtual via zoom

Assistents Junta:
Idoya Cepero González
Silvia Fernández Fernández
Mónica Cassadó Varona
Sonia Granados Crivillé
Annalisa Facchini

Assistens Socis:
Nuria Pelaez Rodriguez
Txema Coll Solà
Carlos Fernández Guinea
Nathalie Pereira
Maria Tort Torrell
Laura Almeida Toledano
Virginia Lerin Girol
Oscar Colomar Careta
Arantxa Alonso Gonzalez
Marta Bargalló Paraira
Albert Carrer Vives
Laura Núñez Millón



Es presenta els membres de la Junta de l’AFA als socis assistents i es disculpa l’absència
del vocal Richard Royuela.

La Idoya Cepero, presidenta de l’AFA, explica que s’està aixecant acta de la reunió i que la
votació es farà a mà alçada a través de zoom i que en finalitzar la reunió l’administrativa,
Mari Vioque, confirmarà que tots els que han votat són efectivament socis de l’AFA, ja que si
no ho fossin, el seu vot no serà vàlid.

Es presenten els comptes de l’any 2020 i el pressupost de l’any 2021. Es fa especial atenció
al superàvit que cada any hem tingut a l’AFA que ens ha permès invertir a millorar l’escola
en moltes ocasions. El 2020, a causa de la pandèmia, la situació ha canviat i per primer cop
l’AFA està en una situació crítica que a poc a poc anirà revertint i tornarà a ser com abans a
mesura que millori la situació pandèmica.

Es presenten els comptes de 2020 i es procedeix a aprovar el tancament dels comptes.
Es fa una votació a mà alçada per tal d’aprovar els comptes.

Vots a favor: 14
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0

S’aprova per majoria absoluta.

Es presenta el pressupost de 2021 i es procedeix a aprovar-lo mitjançant votació a mà
alçada:

Vots a favor: 14
Vots en blanc: 1
Vots en contra: 0

Adjuntem els comptes de l’any 2020 i pressupost 2021, aprovat per majoria absoluta a
l’Assemblea.

https://mcusercontent.com/00b6df4f8940026b256d8e5ae/files/316fe1aa-0a16-4b8d-92a
4-1ee9c3d3c0ab/Presentació_Assemblea_2021.pdf

Un total de 17 persones en total han assistit a la reunió, incloent-hi la Mari Vioque,
administrativa de l’AFA, però només 15 han participat de la votació.

I sense cap més punt a tractar a les 19:03 es dóna per finalitzada l’Assemblea.

Idoya Cepero Mónica Cassadó
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Presidenta Secretària


