
Barcelona,  4 novembre 2016

Benvolgudes famílies,

Des de l ’AMPA MD Àngels, us convoquem a l’Assemblea General que tindrà lloc el
proper dijous 24 de novembre 2016 a les 19:00h, en primera convocatòria
i a les 19:30h en segona convocatòria, a la Sala Polivalent de l’edifici de
l’ ESO emplaçat al carrer de la Sagrera, 80.

Els punts de l’ordre del dia seran:

1) Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior publicada a la web de l’ AMPA.

2) Presentació de les activitats realitzades durant el curs 2015-2016.

3) Aprovació de l’estat de comptes anuals del curs 2015-2016.

4) Aprovació del pressupost i quotes per a l’exercici 2016-2017.

5) Presentació de candidats, elecció i reelecció d’un terç de la Junta, segons l’article 15.1
dels nostres Estatuts: Vicepresident, Vocal de Cultura i Vocal de Secundària

6) Elecció del càrrec de President, que ara es troba vacant.

Elecció del càrrec de Tresorer, que ara es troba vacant

Elecció del càrrec de RRPP, que ara es troba vacant

Elecció del càrrec d’esports, que ara es troba vacant.

7) Autorització al president/a, tresorer/a, secretari/a i vocal d’esports per gestionar els
comptes bancaris de l’Associació, tal i com preveu l’article 29 dels nostres Estatuts.

8) Presentació de candidats i elecció del censor de comptes i un suplent, tal com marquen
els nostres Estatuts a l’article 9.l.

9) Presentació de voluntaris per a les activitats de l’ Ampa.

10) Torn obert de paraula.

Us esperem amb ganes de col·laborar i participar per a fer tots junts una AMPA activa i diversa
en benefici de l’educació dels nostres fills.

Atentament,

Judith Zapata
Vice-Presidenta

_______________________________________________________
DELEGACIÓ DE VEU I VOT:
Atesa la impossibilitat d’assistir personalment a l’Assemblea General del
proper 24 de novembre de 2016, la família sòcia:

------------------------------------------------------------------------------
Delega el vot a l’esmentada assemblea a la família associada:

------------------------------------------------------------------------------
(Article 13.2: Cada Unitat familiar podrà ostentar fins a 5 delegacions de vot, exclòs el propi
segons els nostres estatuts)

SIGNATURA FAMÍLIA DELEGANT:


