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ASSEMBLEA ORDINÀRIA CURS 2022-2023 DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIES 
D’ALUMNES DE L’ESCOLA LA RODA  
 
 

17 de novembre de 2022 
         Hora d’inici: 19:35h 

         Hora finalització: 21h 
 
 
Assistents: 20 persones i 7 persones més que deleguen el seu vot en alguns dels 
assistents.           
 
Abans de començar la sessió fem recompte de vots delegats: 
 
Esther Baronat delega els seus vots a l’Ivan Serra.  
Àngels Rived delega els seus vots a la Sara Grau. 
Jordi Garcia delega els seus vots a la Noemí Rueda.  
Pere Poll delega els seus vots a l’Anna Paris. 
Pilar Restoy delega els seus vots a l’Anna Paris. 
Mònica Morales delega els seus vots a la Noemí Rueda. 
Sergi Carballo haurà de marxar aviat i, en la votació de la nova junta i els temes 
d’extraescolars, delega el seu vot a Laura Pañella. 
 
Punts a tractar: 
 

1. Aprovar actes assemblea ordinària i extraordinària del curs 21-22  
2. Relleu càrrecs de junta: Presidència, Vicepresidència, secretària i vocals 
3. Presentació balanç econòmic i aprovació del pressupost any 2023 
4. Beneficis de ser socis de l’AFA 
5. Despesa adreces electròniques  
6. Benvinguda als delegats i delegades 
7. Benvinguda a les comissions. 
8. Torn obert de paraula. 

 
 
 

1. Aprovem les actes anteriors, tant l’acta ordinària com l’extraordinària.  
Vots a favor: 27 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 

2. Es presenten com a membres de la nova junta i fem votació: 
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PRESIDENTA - Eva Monteagudo  
Vots a favor: 24 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 
 
SECRETÀRIA - Maria Teresa Martínez  
Vots a favor: 26 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
La TRESORERA – Elisabet Vicente manté el seu càrrec actual. 
 
A part d’aquests càrrecs, s’incorporen a la Junta: 

 
-Raquel Roldán com a Vice-Presidenta, amb un total de 24 vots a favor, cap en 
contra i 2 abstencions. 
 
-Sergi Carballo com a vocal que farà d’enllaç amb els delegats, amb un total de 26 
vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 
-Didi Roig, s’ho està pensant. No es descarta la seva incorporació com a vocal i 
enllaç amb la Pepeta a posteriori ja que els càrrecs de vocals no requereixen 
votació. 
 
 
S’atorguen, per tant i per defecte, els poders bancaris corresponents, que 
s’especifiquen al punt 28 dels Estatus de 2022, als nous càrrecs electes: 
 
PRESIDENTA - Eva Monteagudo  
SECRETÀRIA - Maria Teresa Martínez  
 
I es ratifiquen els poders bancaris que ja constaven en l’acta de l’assemblea 
anterior (assemblea extraordinària de juliol 2022): 

 
TRESORERA – Elisabet Vicente  
ADMINISTRATIVA – Noemí Rueda  
 
 

3. Es presenta el balanç econòmic i aprovació del pressupost any 2023 i: 
 

- S'aprova el pressupost del curs 2022-2023 amb un total de vots de 27 a favor, cap 
en contra i cap abstenció. 

 
- S’aprova l’increment de quota d’extraescolars per al curs 2023-2024 amb un total de 

vots de 27 a favor, cap en contra i cap abstenció. 
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- S'aprova l’increment dels partits de dissabte amb un total de 27 vots a favor, cap en 

contra i cap abstenció. 
 

- S'aprova la doble quota d’extraescolars de socis i no socis de l’AFA amb un total de 
vots 27 a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 
4. Beneficis de ser socis de l’AFA. Obviem aquest punt ja que totes les persones que 

estem a la reunió els coneixem.  
 

5.  Despesa adreces electròniques.  
 
S’explica que des de l’agost el workspace de Google amb el qual treballem a l’AFA 
deixa de ser gratuït i s’ha de pagar per cada compte de correu electrònic que tenim, 
com que hi ha molts de comissions que no es fan servir els eliminem i preguntarem a 
la resta de comissions que havíem donat per suposat que els fan servir si encara el 
volen per tal de reduir la despesa al màxim.  
 

6. Benvinguda als delegats i delegades. Com que no hi ha gaire assistència no ho 
tractem.  
 

7. Benvinguda a les comissions. Com que no hi ha gaire assistència no ho tractem.  
 

8.  Torn obert de paraula. 
 
 
Acaba la sessió agraint la nova Junta que entoma els càrrecs i posant una reunió de traspàs 
d’informació sense data encara.  
 
I, perquè així consti, signem la present 
 
 

 Eva Monteagudo Arjona                        Maria Teresa Martínez Fernández 
                  (Presidenta)                                    (Secretària)     
 

 


