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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

 

Assistents: 

Silvia Ramírez, Núria Garcia, Noelia Morales, Anaïs Mulero, Florencia de Pietro, Laia 

Pinilla 

Hora inici: 17:00 h Hora final: 18.45 

Delegacions de vot:  

Silvia del Pino delega en Silvia Ramírez 

Cristina Linares delega en Laia PInilla  

Ana Carmona delega en Noelia Morales 

Mari Carmen Villada delega en Silvia Ramirez 

Marta Riu delega en Anaïs 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Renúncia al càrrec de Tresorera. 

Visionat del vídeo de la Vanessa Trillo i conversa sobre la situació passada i actual 

de l’entitat. 

Explicació de la manera de treballar de la junta i de les tasques a realitzar per part 

de cada funció. 

Cal que la Vanessa aporti carta de renúncia oficial per tal de fer el tràmit.  

D’aquesta assemblea cal que la secretària i presidenta facin un certificat per al canvi 

de junta i portar-ho a Benestar i Família de Viladecans. 

Es farà una primera junta per signar els documents del banc i ho portarà a Triodos. 

Caldrà donar d’alta a la nova tresorera a Dropbox i facilitar les dades del correu 

electrònic i xarxes. 

  

2. Situació general de l’associació a nivell administratiu:  

 - compte corrent: pendent de la incorporació de la nova tresorera 

 - certificat digital: pendent de la Sílvia 

 - ajuntament de Viladecans: contacte a través de la Sílvia. Hem fet formació com 

a Lactamater, pendents de poder demanar la subvenció 

 - ajuntament de Gavà: actualment el contacte està parat perquè no hi ha ningú 

que porti grup de suport al municipì. 
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Es proposa fer petites comissions de treball. Anaïs proposa utilitzar el Family Wall. 

S’accepta per consens 

2. Presentació candidatures. 

Es presenta la Noelia Morales com a tresorera. 

 

4. Elecció nova tresorera. 

Vots a favor per a la única candidatura: 10 vots a favor 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

5. Propers projectes i calendaris activitats 

Seguim amb el procediiment de preguntar interessos via enquesta. Es facilitarà la 

informació després de la propera junta. S’accepten propostes. 

 

6. Precs i preguntes. 

Res. 

 


