Convocatòria d'eleccions per la nova junta directiva de l'AMPA
Al final d´aquest curs acaba la junta actual de l´AMPA, ja que tres dels quatre membres marxen ,
però això es convoca una reunió extraordinària , el proper dia 7 d´Abril del 2018 .
Amb el següent ordre del dia:
–

Eleccions nova Junta Directiva

Normativa Electoral
Les eleccions es realitzaran amb les següents normes:
–
Els membres de l'associació que es vulguin presentar , hauran de fer-ho , omplint el full
d'inscripció que s'adjunta.
–
Podran presentar-se a les eleccions , qualsevol pare , mare o tutor legal membre de
l'associació que estigui al corrent de les seves obligacions amb l'associació.
–

Per poder ser candidat , s'ha d'estar present a la votació.

–

El procés d'eleccions , tindrà lloc el dia 7 d´abril a las 12 , al menjador de l'escola

Full d'inscripció per presentar-se a la junta de l'AMPA.

Full d'inscripció per a les eleccions

Sóc.............................................................................................................. pare / mare o tutor legal de
l´alumne …................................................................................................. que cursa.................. a
l´escola El Turo, amb DNI …......................................................
I vull presentar-me per el càrrec de ….......................................................... de la junta de l'associació
de pares i mares de l'escola. (AMPA El turó)

Signatura
Data
AMPA Escola El Turó – Camí Can Badell S/N – 08415 Bigues i Riells (Barcelona) – Telf. 670.555.101 – www.ampaelturo.com

Convocatòria eleccions a Junta Directiva i Assemblea General Ordinària
D’acord amb el que s’estableix els Estatuts de l’AMPA de l´escola El Turó s’informa que queda
obert el període electoral establert en els esmentats Estatuts per la renovació/constitució de la nova
Junta Directiva,
S’assenyala com a data de les eleccions el proper dia

7 d´abril de 2018 a les 12h
en el sí de l’Assemblea General Extraordinària, tal i com s’estableix en els Estatuts.
En el menjador de l´escola es farà entrega d’una cartolina acreditativa per família, per poder exercir
el dret a vot, a totes aquelles famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota anual de
l’AMPA.
Un recordem que hi haurà servei gratuït de ludoteca a més d´un refrigeri finalitzant.
Les candidatures es presentaran formalment per e-mail a l’adreça electrònicaapma.ceipelturo@yahoo.es, enviant el nom del candidat, el nom del fill, curs del fill i la plaça a la
que opta, i seran publicades a la web de l’AMPA : www.ampaelturo.com. Les candidatures poden
ser presentades fins a dos dies abans de la Assemblea General, es a dir, del dia 5 d´abril de 2018, i
tindran que complir amb els requisits que els estatus estableixen.
Ordre del dia
-

Eleccions nova Junta Directiva
1.1 – Presentació dels candidats, 5 minuts màxim cadascun.
1.2 – Votacions per elegir la nova Junta Directiva.
1.3 – Proposta de nous membres a les diverses comissions on manqui personal
Precs i preguntes.

La proposta de nous membres a les comissions la pot fer qualsevol associat de l’AMPA, que a la
mateixa Assemblea General pot expressar la seva voluntat de formar-ne part i així col·laborar amb
les diverses tasques que l’AMPA organitza.
Es obligatori tal com diuen els Estatuts que els candidats estiguin presents el dia de les votacions.
Esther Marin
Secretari

Bigues i Riells, 20 de Març de 2018
Més informació a: www.ampaelturo.com ( apma.ceipelturo@yahoo.es / info@ampaelturo.com )
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