
ELECCIONS PER RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA 
AMPA ESCOLA JOSEP MONTSERRAT 

 

T'agradaria ajudar els altres aportant el teu granet de sorra?  
L'ESCOLA ET NECESSITA! 

Animem a tots/es els socis i sòcies de l’AMPA a presentar les vostres candidatures per tal de fer 
realitat els projectes i idees que teniu per a aquesta escola. 

 

El Estatuts de la nostra AMPA Escola Josep Montserrat estableixen un termini màxim de tres anys 

per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.  

Això significa que s’INICIA EL PROCÉS ELECTORAL PER TRIAR LA NOVA JUNTA DIRECTIVA, que 

exercirà durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020. 

 

Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells/es membres socis/es de 
l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que 

estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats 

per l’AMPA. 

 

CANDIDATURES OBERTES: 
 

Les candidatures que es presentin poden ser: 

 

1. Individuals per optar a un càrrec concret (consulteu funcions de cada càrrec) 

2. Formades per un grup de socis i sòcies que s’uneixin per presentar-se com a grup. Cada 

membre d’aquest grup tindrà un lloc designat dins la Junta Directiva. 

Segons l’establert als estatuts, la Junta ha d’estar formada per un mínim de tres membres, que 

hauran de cobrir els següents càrrecs: president/a, tresorer/a i secretari/a. 

 

PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I ELECCIONS: 
 

- Tots/es aquells/es socis i sòcies de l’AMPA que estigueu interessats/es en presentar candidatura 

per formar part de la Junta Directiva podreu fer-ho omplint l’imprès que trobareu a Consergeria i 

també al bloc de l’AMPA: ampajosepmontserrat.wordpress.com 

 

- Els impresos de candidatures els heu de lliurar signats a la direcció de l’escola dins els terminis. 

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ELECCIONS: 
 

DATES  PROCÉS 

Del 23 al 27 d’octubre Presentació de candidatures per escrit 

30 d’octubre Publicació de llista provisional amb les 

candidatures 

31 d’octubre Publicació d' Esmenes 

2 de novembre Publicació de llista definitiva amb les 

candidatures 

10 de novembre (15.15h) Eleccions (Assemblea General) 

En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta quedarà aprovada automàticament, i no es 

realitzaran les eleccions. 



 

Funcions dels càrrecs: 
 
Capítol V. La presidència i la vicepresidència  
 

Article 20 

 

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta 

Directiva. 

 

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la vocal de més 

edat de la Junta, per aquest ordre. 

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 
 

Article 21 

 

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també 

l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els 

rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, 

les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts 

en establiments de crèdit o d'estalvi. 

 

Article 22 

 

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i signar les actes 

de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que 

calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.  

 

 

 

LA JUNTA DE L'AMPA 


