
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA MALLORCA DIA 04.03.2021 
 
Hora 1ª convocatòria 20:50 
Hora 2ª convocatòria 21:00 
Lloc: Google Meets. Enllaç: https://meet.google.com/fsa-yuse-ewu 
Link de votacions: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl0ST88gfqCh0GkJpx9po5d2nAC_xSHVwjdlDvY1S1_Y5tbQ/vi
ewform  
 
S’inicia a les 21.05h l’Assemblea Extraordinaria de l’AFA Mallorca, vàlidament convocada en data i forma, 
amb la presentació d’un vot delegat i amb el següent ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta anterior per 24 vots a favor.  
 

2. Nomenament de president/a i renovació de càrrecs de la Junta. Es presenta el nou organigrama 
on es proposen els següents canvis:  

- Presidenta Anna Rivera  
- Vicepresidenta Vanessa Espinosa  
- Representant de la Vocalia d’Extraescolars: Sara Domenec 
- Representant de la Vocalia de Celebracions: Diana Arevalo 
- Representants de la Vocalia de Genere: Judit Vives i Mariona Querol ( nomenament amb 

efectes del 9 de març de 2021) 
Es procedeix a la votació i s’aproven els canvis proposats a la Junta Directiva per 32 vots a favor, cap vot en 
contra ni abstenció. 

 
 

3. Ampliació del pressupost de la vocalia de festes per al curs 2020/2021. Votació  si s’escau. 
(1.300€).  S’aprova la desviació de pressupost per 33 vots a favor, cap vot en contra ni abstenció. 
 

4. Vocalia Projecte Speaker. Votació, si s’escau.La representant del projecte Speaker  fa breu 
explicació de l’estat de situació del projecte actualment, s’explica el pressupost de cara a l’any vinent on 
s’inclou un augment d’aproximadament 200€ atès que s’incrementen els costos de Seguretat Social. Donada la 
magnitud del projecte en relació al total del pressupost es proposa votar per validar la continuïtat del projecte de 



cara al curs 2021-2022  . Es comenten les possibles alternatives. Un cop votat s’aprova la continuïtat en les 
mateixes condicions  de durada i hores setmanals per 40 vots a favor , cap vot en contra ni abstenció. 

 
5.  Vocalia socialització: Projecte repassa'l. Des de la Vocalia de Sostenibilitat es fa valoració del 

projecte el curs passat i plantejament de cara al curs vinent. Es proposa que a partir del curs 2021-2022 es 
començarà a pagar el projecte repassa’l a partir de primer de primaria .Es procedeix a la votació i s’aprova per 
39 vots a favor, cap vot en contra ni abstenció. 
Es planteja poder parlar-ho a la reunió que fa l’escola de impàs de p5 a primer de primaria. 

 
6.  Torn obert de paraula.  
 
Des de la vocalia de Sostenibilitat i del Projecte pacificació carrer Londres aprofiten per posar al dia als 

assistents la situació de la proposta.  El Projecte de pacificació del carrer Londres (des del c/Urgell  fins al 
c/Casanovas) es va presentar als pressupostos participatius de l'Ajuntament i ha passat primera fase ( es van 
presentar uns 2.000 i s'han acceptat 825 ).  

 
Els projectes que han arribat a la fase de priorització proposen inversions o actuacions en equipaments, així com 
inversions en l’espai públic enfocades a guanyar més verd urbà i espais d’estada i de joc. També hi ha projectes 
d’inversió en tecnologia, ja sigui a través de l’adquisició d’infraestructura o en el desenvolupament 
d’aplicacions, i projectes de memòria històrica o dinamització comercial, entre d’altres. 

 
El calendari del procés queda així: 
 

 Entre l’1 i el 7 de març les persones o 
 Entre l’1 i el 7 de març les persones o entitats que van presentar projectes podran solꞏlicitar, si escau, 

aclariments de l’avaluació tècnica.  
 Entre el 22 de març i el 5 d’abril tindrà lloc la fase de priorització dels projectes. Dóna suport als 

projectes acceptats! 
 Entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els 200 projectes prioritzats entraran en la fase de concreció. 
 Entre l’1 i el 23 de juny, la ciutadania votarà els projectes definitius a 

 
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/22210  

 
 
Sense cap més comentari es dóna l’Assemblea per finalitzada a les 22.25h del 4 de març de 2021. 
 
 
 
Presidenta        Secretaria 
Anna Rivera        Marina Sau 
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