
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Com ja hem informat, tant per circular com a l’assemblea general que fa tenir 

lloc el passat 4 d‘octubre, l’AMPA actual dimiteix, per aquest  motiu hem de 

convocar el procés electoral per triar la nova Junta directiva de l’AMPA de 

L’ESCOLA VALLDAURA pels propers 4 anys. 

CANDIDATURES 

Les candidatures podran ser CONJUNTES (O TANCADES). Aquestes darreres 

són les formades per un grup de socis que s’uneixen per presentar-se com a 

grup, escollint, cadascun dels socis integrants, un càrrec per a la junta directiva. 

Com a mínim caldrà contemplar les figures de: president, secretari i tresorer. A 

més podran existir tants llocs vocals com s’estimi oportú. Qualsevol membre de 

la junta que ho sigui abans de la finalització del termini de presentació de 

candidatures, té dret a presentar-se com a candidat. S’establirà un termini per a 

la presentació de candidatures i la forma (l’AMPA pot facilitar butlletes a tal 

efecte). Transcorregut el termini de presentació de candidatures, aquestes 

s’exposaran públicament en els taulells d’anunci de l’AMPA en el centre, a la 

web de l’AMPA, amb la finalitat de publicitar al màxim les candidatures entre els 

socis. 

Totes les candidatures presentades hauran de ser candidatures conjuntes (o 

tancades). 

Les candidatures CONJUNTES són les formades per un grup de socis/òcies 

que s’uneixen per presentar-se com un grup, triant cadascun dels socis/òcies 

integrants un lloc dintre de la junta directiva. L’associació de mares i pares 

d’alumnes haurà de tenir coberts, almenys, els següents llocs, de forma 

obligatòria :PRESIDENT/A, TRESORER/A I SECRETARI/ÀRIA, a més a més, 

podran existir tants vocals com s’estimi oportú, sense límit ni per excés ni per 

defecte. 



Finalitzat el període de publicació de candidatures, es convocarà als socis a 

l’Assemblea General Ordinària (o bé Assemblea extraordinària), en temps i 

forma que indiquin els estatuts, per procedir a la presentació de les 

candidatures i a l’elecció. Els candidats a formar part de la junta directiva 

podran aprofitar la junta per presentar-se als socis assistents i exposar el seu 

projecte als socis si així ho desitgen.  

 

PRÓCES 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I ELECCIONS 

Tots aquells socis/òcies de l’AMPA que estigueu interessats/ades en presentar 

candidatura tancada per a formar part de la junta directiva de l’associació, 

podreu fer-ho reomplint el imprès que us adjuntem per a tal efecte des del 

proper 23 d’octubre del 2017 fins el proper 6 de novembre del 2017 (ambdós 

inclosos). Només heu d’omplir un imprès per candidatura. Aquest imprès el 

podeu lliurar en mà al director del centre o deixar-lo en secretaria a l’atenció de 

la junta de l’AMPA, amb el nom de cadascú dels integrants de la candidatura. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, aquestes 

s’exposaran públicament en els accessos del centre, així com en el panell 

d’anuncis i al web de l’AMPA www.ampavalldaura.com , demanera que tots els 

socis/òcies de l’AMPA puguin conèixer els candidats. 

La presentació de candidatures es realitzarà dimarts 7 de novembre  del 2017. 

El 14 de novembre de 17:15h fins les 18:30h es procedirà a les votacions de 

les candidatures a la junta per part dels pares i mares socis/òcies . 

A les 18:30 s’obriran les urnes de les votacions, es farà el recompte dels vots i 

es celebrarà l’Assemblea General amb els següents punts del dia: 

1. Acomiadament de la Junta sortint i benvinguda de la junta entrant. 

2. Nous projectes (junta entrant). 

3. Precs i suggeriments. 

http://www.ampavalldaura.com/


RESUM DEL PROCÉS D’ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA CE 

VALLDAURA 

 Setmana del 16 d’octubre del 2017: comunicació del procés d’eleccions als 

socis/òcies. 

 Setmana del 23 d’octubre fins 6 de novembre del 2017 (ambdós inclosos): 

termini de presentació de candidatures. 

 Dimarts 7 de novembre del 2017: publicació candidatures a la Junta de 

l’AMPA. 

 Dimarts 14  de novembre del 2017 de 17:15h fins 18:30h votacions de les 

candidatures a la Junta. 

 Dimarts 14 de novembre del 2017 a les 18:30h: Assemblea General. 

Per a qualsevol dubte al respecte, podeu dirigir-vos al e-mail de l’AMPA: 
ampa@cevalldaura.cat 

Gràcies per a vostra col·laboració. 

Atentament,         

LA JUNTA 
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ELECCIONS JUNTA DIRECTIVA AMPA ESCOLA VALLDAURA 

CURS 2017/2018 

Presentació de candidatura conjunta 

 

Candidat a president. 

Soci Nom i cognoms.  

DNI  

Candidat a secretaria.               

Soci Nom i cognoms. 

 DNI  

Candidat a tresorer 

Soci Nom i cognoms. 

 DNI  

 

Signatura i DNI dels candidats  

 

 

 

Barcelona,                de                            de                             2017. 

 

El candidat signant autoritza la publicació de la seva candidatura, amb nom i 
DNI, en el centre  per part de l’AMPA, afavorint el coneixement de les 
candidatures per part de tots els socis amb dret a vot en el procés electoral del 
curs 17/18. 


