
 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2020  

Benvolgudes famílies,  
 

Des de l ’AMPA MD Àngels, us convoquem a l’Assemblea General que tindrà lloc el proper dijous 17 de desembre  
de 2020 a les 19:00h, en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, virtualment a través de l'enllaç 
que us enviarem properament. 

Els punts de l’ordre del dia seran:  
 
1) Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  

2) Aprovació de l’estat de comptes anuals de l'AMPA del curs 2019-2020. 

3) Aprovació de l’estat de comptes anuals del Fons d'Orfenesa curs 2019-2020. 

4) Aprovació del pressupost i quotes de l'AMPA per a l’exercici 2020-2021.  

5) Aprovació del pressupost i quotes del Fons d'Orfenesa per a l’exercici 2020-2021.  

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

7) Elecció del càrrec de Vocal d’infantil, que ara es troba vacant.  

8) Elecció del càrrec de Vocal de relacions públiques, que ara es troba vacant.  

9) Presentació de candidats, elecció i reelecció d’un terç de la Junta, segons l’article 15.1 dels nostres Estatuts: 

9.1 Vicepresident 
9.2 Vocal de secundària 
9.3 Vocal de cultura (actualment vacant). 

10) Autorització a la presidenta,  vicepresidenta  i tresorera per gestionar els comptes bancaris de l’Associació. 

11) Presentació/ elecció de candidats i d'un/a censor/a de comptes i un/a suplent, tal com marquen els nostres Estatuts a 
l’art. 9.l.  

12) Torn obert de preguntes 

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.  
 
En les propers dies rebreu un correu electrònic amb el link de la reunió i les instruccions per votar durant la reunió  
 
Atentament,  
 

Marian Palmero      Judith Zapata 
Presidenta      Vicepresidenta i Secretària en funcions 

___________________________________________________________________________ 
 

DELEGACIÓ DE VEU I VOT (Enviar complimentat a vicepresidente@ampamdangels.org 

abans del dia 14/12/20):  

Atesa la impossibilitat d’assistir personalment a l’Assemblea General virtual del proper 17 de 
desembre de 2020, la família sòcia: (Nom i signatura de la família que no assistirà a 
l'assemblea telemàtica)  
 
 
........................................................................................................................................ 

 

Delega el vot a la família sòcia (Nom de la família que assistirà a l'assemblea telemàtica):   
 
 
........................................................................................................................................ 

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