
 

 
 

AFA Bordils · Escola de Bordils · c/ Almeda, 52. 17462 Bordils 
afabordils@gmail.com · www.afabordils.org · facebook.com/afabordils · twitter.com/afabordils 

ASSEMBLEA GENERAL - AFA BORDILS 

 

26 d’abril de 2022 - Escola de Bordils 

 
Hora inici: 20:30 Hora Final: 21:30 Durada: 1 hora i 0 minuts 

 

Assistents: 14      Representació: P3) 2 P4) 2 P5) 1 1) 9 2) 3 3) 2 4) 1 5) 1 6) 0 

 

TEMES TRACTATS 

1. Informacions prèvies 

1.1. Es fa un repàs del procés i de com ens trobem fins al dia d’avui. 

1.2. La Junta anterior es va constituir el 10 d’abril de 2019. 

1.3. Es van presentar les cartes de dimissió el passat 3 de març de 2022. 

1.4. Vam recollir candidatures fins al 8 d’abril de 2022. 

1.5. Es van presentar 2 candidatures, però una no complia amb els estatuts. 

1.6. Es van comunicar a aquesta candidatura i es van tirar enrere. 

1.7. Al final, a l’assemblea convocada només es va presentar una única candidatura. 

2. Presentació de la candidatura 

2.1. La candidatura presentada està formada per: 

2.1.1. Xavier Costa Puyal 

2.1.2. Carla Ferrusola Pujiula 

2.1.3. Marta Palomeras Ferran 

2.1.4. Ida Ventura Carreras 

2.2. Es fa una petita presentació de la candidatura, amb els següents punts destacats: 

2.2.1. Xavier Costa Puyal es presenta perquè va entrar a la Comissió de Festes i va veure que tothom 
dimitia. 

2.2.2. Va voler presentar una candidatura i seguir amb la feina feta fins ara. 

2.2.3. Va poder constituir una candidatura i trobar prou persones parlant amb un i altre. 

2.2.4. Finalment, s’ofereix com a una candidatura oberta a participar i escoltar. 

2.2.5. Volen seguir amb la feina que s'ha fet fins ara, amb els serveis que gestiona l’AFA. 

2.2.6. Ho volen fer amb transparència, oberta a totes les idees i amb un debat crític constructiu. 
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2.2.7. Volen fomentar la participació de les famílies, i remarcar la feina i les aportacions que fa l'AFA 
Bordils. 

2.2.8. L’estructura de feina a les comissions segueix i es recorda que falten persones per poder 
avançar. 

2.2.9. Les persones que encara estan a les comissions seguiran per ajudar amb el canvi. 

3. Votació 

3.1. Vots a favor: 11 

3.2. Vots en blanc: 3 

3.3. Els vots en blanc són de les persones presents que figuren a la candidatura. 

3.4. La candidatura queda aprovada per ser la nova Junta de l’AFA de Bordils. 

4. Torn obert de paraula 

4.1. El president sortint, Bernat Llauradó Auquer, dedica unes paraules sobre la seva experiència 
enriquidora aquests anys al mandat i mostra l’ajuda de la Junta sortint per fer el traspàs. 

4.2. Cal fer la renovació de càrrecs al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. 

4.3. Es verificarà que hi hagi firma digital per part de l'AFA Bordils. 

4.4. Al juny es constituirà aquesta nova Junta i es faran els tràmits corresponents. 

4.5. Caldrà renovar els poders dels comptes amb CaixaBank. 

4.6. La nova Junta és oberta també amb les persones de l'altra candidatura finalment no presentada. 

4.7. Hi ha alguns membres de la Junta sortint que passaran a les diferents comissions per seguir ajudant. 

4.8. Es comunicarà a la direcció de l’Escola de Bordils aquest canvi i la trobada de tancament del curs es 
tractarà de que siguin presents a la reunió. 

 
 

Bordils, 26 d’abril de 2022 
 

    

 

Signatura del/la President/a  Signatura del/la Secretari/a   

 


