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Barcelona, 22 de novembre de 2016

NOTA INFORMATIVA
RENOVACIÓ 2 VOCALS DE LA JUNTA DE L’AMPA ESCOLA ARRELS
Membres elegibles: 2
Benvolguts mares i pares,
Tal i com estableixen els nostres estatuts, entre les atribucions de l'Assemblea General hi ha la de "escollir,
entre els socis, aquells que substituiran els fins llavors membres de la Junta Directiva que cessin per terme
de mandat, renúncia o renovació parcial de la Junta". (Article 15, apartat 4 dels Estatuts).
Aquest curs hem d’elegir 2 nous vocals de la Junta, atès que l’any passat no es van cobrir les dues vacant
deixades per dos membres havien comunicat la seva voluntat de deixar-la per motius personals. L’elecció
d’aquests nous membres es realitzarà en la propera Assemblea General Ordinària prevista per al dia 13 de
desembre de 2016.
Des d'aquí, doncs, us animem a participar com a nous vocals en la Junta de la nostra associació, dipositant a
la bústia de l'AMPA la vostra candidatura, tot indicant: nom, cognoms, DNI, pare-mare-tutor/a de
l'alumne/a, juntament amb 10 signatures de pares, mares o tutors/es d'alumnes de l'escola que siguin socis
de l’AMPA, les quals també hauran d'anar acompanyades de les mateixes dades acabades d’esmentar. El
termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 2 de desembre de 2016 a les 17:00h.
La votació es realitzarà a l'escola el dia 13 de desembre de 2016 de 17:15h a 18:00h. A continuació se
celebrarà l’Assemblea General Ordinària. Per votar és imprescindible la presentació del DNI.
El vot es podrà exercir personalment o per delegació. En aquest cas, els associats que no puguin assistir a
l’Assemblea General Ordinària, podran delegar el seu vot en un altre soci mitjançant el document de
delegació adjunt.
Aquest document de delegació de vot haurà d’anar signat pels dos socis (la persona que delega el seu vot o
delegant i la persona a qui delega aquest vot o delegat) i s’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia del DNI del
delegant.
Es permetran un màxim de 5 delegacions per soci delegat.
Les taules electorals estaran presidides per pares, mares o tutors dels diferents nivells educatius, els quals
seran escollits aleatòriament d’entre el cens electoral.
Article 13. 1 En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a un sol membre de que ostenti la qualitat
de pare, mare o tutor/a.
Estatuts de l'Associació de mares i pares del Col·legi Arrels
Barcelona, 13 de novembre de 2014.

A partir del dia 7 de desembre de 2016 es col·locarà al tauler d'anuncis de l’AMPA la llista de candidats a
fi que puguin ser votats en la sessió de l'Assemblea General Ordinària.
Animem a tothom a participar i restem a la vostra disposició si us cal cap altra informació o aclariment.

Junta Directiva de l'AMPA DE L’ESCOLA ARRELS

Delegació de vot per a l’elecció de nous membres per a la Junta directiva de l’AMPA de l’Escola Arrels
de Barcelona, prevista per al 13 de desembre de 2016
En/Na

______________________________________________________________________________,

pare/mare/tutor de l’alumne

____________________________________________________________,

amb número de Document Nacional d’Identitat ______________________, delego el meu vot a l’elecció
de candidat a nou membre de la Junta de l’ AMPA de l’Escola Arrels, que tindrà lloc a Barcelona, en data
13 de desembre de 2016, al soci/sòcia ______________________________________________________
____________________________________, pare/mare/tutor de l’alumne ________________________
___________________________________________, amb número de Document Nacional d’Identitat
______________________.
I perquè així consti, signem la present a Barcelona, a ___ de _____________ de 2016.

Signatura:
_______________________
Persona que delega

_______________________
Persona delegada

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegació de vot per a l’elecció de nous membres per a la Junta directiva de l’AMPA de l’Escola Arrels
de Barcelona, prevista per al 13 de desembre de 2016
En/Na

______________________________________________________________________________,

pare/mare/tutor de l’alumne

____________________________________________________________,

amb número de Document Nacional d’Identitat ______________________, delego el meu vot a l’elecció
de candidat a nou membre de la Junta de l’ AMPA de l’Escola Arrels, que tindrà lloc a Barcelona, en data
13 de desembre de 2016, al soci/sòcia ______________________________________________________
____________________________________, pare/mare/tutor de l’alumne ________________________
___________________________________________, amb número de Document Nacional d’Identitat
______________________.
I perquè així consti, signem la present a Barcelona, a ___ de _____________ de 2016.

Signatura:
_______________________
Persona que delega

_______________________
Persona delegada

