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Acta de l’assemblea general extraordinària de l’AFA 9 Graons

Data i hora: Dimecres, 5 de maig de 2021, a les 18.00h

Modalitat: virtual.

Assistents: 65 persones.

Ordre del dia:

● Estat actual de l'AFA.

● Crida de voluntaris per a la JD.

● Precs i preguntes.

● Aprovació, si escau, d'una nova JD.

Estat actual de l’AFA:

La Junta Directiva explica la situació actual de l’associació que ha portat a la celebració d’aqueta

assemblea:

- El dia 14 d’abril la Junta Directiva presenta la seva dimissió per escrit a l’AFA i on expressa la

voluntat de seguir en funcions fins a la proclamació d’una nova Junta Directiva.

- El mateix dia 14 d’abril es comunica a totes les famílies la dimissió i s’explica la convocatòria

d’eleccions regida per la normativa extraordinària de regulació d’eleccions a la Junta Directiva de

l’AFA 9 graons del 2021 aprovada per la Junta el dia 13 d’abril i el calendari electoral detallat.

- El 28 d’abril finalitza el termini de presentació de candidatures i no en surt cap. Es comunica a

totes les famílies el dia 29 d’abril i es convoca l’assemblea del 5 de maig per buscar persones

voluntàries o altres possibles alternatives.

La Junta explica els motius de la convocatòria d’eleccions:

- S’explica que, tot i que el mandat de l’actual Junta és vigent fins al gener de 2022, amb aquestes

eleccions es busca ajustar els futurs mandats, i els seus pressupostos i projectes, als cursos

escolars. Les últimes eleccions a Junta es van fer en unes circumstàncies excepcionals (a meitat

de curs) i no es considera lògic que la nova convocatòria es torni a repetir a meitat de curs.

- També s’explica, a pregunta d’una assistent, que es convoca al mes de maig per tenir temps de

fer el traspàs abans de que finalitzi el curs per preparar tot el necessari per tramitar les

sol·licituds d’admissió de les noves famílies del proper curs i preparar la seva acollida, i els futurs

projectes.

Crida de voluntaris:

La Junta Directiva explica que hi ha un grup de persones voluntàries que ha decidit presentar-se als

càrrecs de la Junta Directiva. Les persones i els càrrecs als que opten són:

● Judit Griecs (presidenta)

● Sara Chuang (vicepresidenta)

● Carla Badosa (tresorera)

● Magda Martí (secretària).
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La Junta Directiva cedeix la paraula a les persones que formen part de la llista per explicar-se.

Les voluntàries expliquen la seva proposta i que compten amb un grup de persones darrera que els

ajudaran a impulsar el seu projecte.

Precs i preguntes

Diverses persones demanen la paraula per donar les gràcies tant a la Junta Directiva sortint com a les

candidates per presentar-se. Es fan preguntes a la candidatura sobre les seves propostes i les responen.

Aprovació de la candidatura

La Junta Directiva sortint explica que després de l’assemblea s’obre una votació electrònica a la

plataforma Participa 9 Graons per ratificar la llista i càrrecs i que finalitza el divendres 7 de maig a les

15:00h. Es comunica a tota les famílies associades per correu electrònic.

Es dona per finalitzada l’assemblea a l’espera de tancar la votació i donar els resultats.

Resultats de la votació

Participació: 81 vots que representen un 52,2% del conjunt de les famílies associades.

● Sí: 45

● No: 31

● Abstencions: 5

La llista queda ratificada per les famílies de l’AFA de l’Escola 9 Graons amb un 55,5% de vots favorables

sobre el total de vots emesos.

Es proclama la nova Junta Directiva i així es comunica a totes les famílies associades i a les persones

integrants de la llista, a l’espera de l’acceptació dels càrrecs.
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