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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Hospitalet de Llobregat,  3 de novembre de 2021 
 

Es celebra Assemblea Ordinària d’AMPA de l’escola Azorín convocada per la Junta 

Directiva de l’AMPA i que té lloc de manera telemàtica. S’inicia a les 17.40 hores. El 

nombre d’assistents són 8, dels quals tres són membres de la Junta Directiva: Yolanda 

Duarte (presidenta), Eva Rosell (secretària), Laura Fernández (vocal), el tresorer Joan 

Sorribes s’ha excusat per motius laborals. 

Ordre del dia: 
 

1. Balanç 2020-2021 

2. Pressupostos 2021-2022 

3. Canvis a la Junta  

4. Canvi en la denominació 

5. Precs i preguntes 
 

Comença l’assemblea amb la presentació del balanç del curs 2020-2021, s’expliquen els 

diferents punts del balanç  i sense cap objecció es passa al punt 2.  

Es presenten pressupostos pel curs 2021-2022. S’informa sobre les activitats que es 

realitzaran si la situació epidemiològica ho permet. També s’informa que per part de la 

Comissió de Festes de Santa Eulàlia es confirma que aquest any es podrà dur a terme la 

rua de Carnestoltes i nosaltres hi participaren. S’informa que des de la Comissió de 

Carnestoltes ja estan treballant i que la temàtica d’enguany de les nostres disfresses 

estarà relacionada amb bitxos i flors. 

Es procedeix a la votació dels pressupostos quedant aprovats per 7 vots a favor i una 

abstenció. 

Es continua amb el punt 3, s’informa que el secretari, Jordi Sánchez ha deixat el seu 

càrrec. Des de l’actual Junta agraïm la seva participació durant aquests anys i s’informa 

que l’Eva Rosell passa a ocupar el càrrec de secretària quedant aprovat pels assistents. 

També s’informa de la incorporació de la Laura Fernández com a nova vocal. 

Es passa al punt 4, en el qual es proposa el canvi en la denominació de l’AMPA Escola 

Azorín (Associació de Mares i Pares de l’Escola Azorín) per passar a ser AFA Escola 

Azorín (Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Azorín) quedant aprovat sense 

objeccions. 

Finalment es passa al punt 5, en el qual la Junta anima a les famílies a crear noves 

comissions  per col·laborar amb l’AMPA. S’aclareix a un pare assistent de quina manera 

es participa al Carnestoltes i com funciona i com es treballa des de la Junta per 

preparar les activitats de  Nadal juntament amb l’Escola. També es pregunta per part 

dels assistents sobre els delegats i s’informa que es mantenen els que hi ha actualment. 

Sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada l’Assemblea Ordinària a les 18 hores 

aproximadament.     


