
 


 

 

 

Benvolguts socis i sòcies,  

 

Els Estatuts de la nostra AMPA, l’Associació de Pares i Mares del CEIP La Maquinista, estableixen un 
termini màxim de tres cursos per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Això significa que 
iniciem ja el procés electoral per triar la nova Junta Directiva, que exercirà durant els cursos 
2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.  

Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells membres socis 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 

Les candidatures que es presentin per a constituir la Junta Directiva de l’AMPA han de ser 
CONJUNTES o TANCADES, és a dir, formades per un grup de socis i sòcies que s’uneixen per a 
presentar-se com a grup. Cada membre d’aquest grup tindrà un lloc designat dins de la Junta 
Directiva.  

La candidatura conjunta ha de cobrir els següents càrrecs: president/a, vicepresident/a, tresorer/a i 
secretari/a. 

Així doncs les candidatures conjuntes o tancades hauran d’estar conformades per un mínim de quatre 
membres. Per presentar-vos cal que ompliu la butlleta de “Candidatura conjunta”.  

Animem a tots els socis i sòcies de l’AMPA La Maquinista que presenteu les vostres 
candidatures per tal de fer realitat els projectes i idees que teniu per a aquesta escola!  

Volem que tingueu present que qualsevol representació, qualsevol càrrec, requereix una mínima 
dedicació de temps. D’aquesta dedicació depèn el funcionament de les diverses activitats i serveis 
oferts des de l’AMPA a l’alumnat i a les famílies, com són: acollida matinal, ludoteca, activitats 
extraescolars, menjador, xerrades i sortides per famílies, web de l’AMPA, gestió de subvencions, 
coordinació amb el centre per tirar endavant el projecte d’escola, festes, accions per aconseguir 
l’edifici definitiu de l’escola, i altres per tenir valors d’ecologia i sostenibilitat, relacions externes 
(ajuntament, coordinadora d’AMPAs, Consorci, AAVV…) 

 

PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES i ELECCIONS.  

Tots aquells socis i sòcies de l’AMPA que estigueu interessats en presentar candidatura tancada per 
a formar part de la Junta Directiva podreu fer-ho omplint l’imprès de “Candidatura conjunta” que us 
adjuntem, i que també trobareu a la web (http://www.escolalamaquinista.cat/wp-
content/uploads/2018/03/candidatura-conjunta-2018.pdf).  

 Els impresos de Candidatures els podreu lliurar signats a la bústia de l’AMPA. El període per 
a la presentació de candidatures és del 23 d’abril al 4 de maig de 2018, ambdós inclosos.  

 El dia 7 de maig es publicaran les llistes provisionals, que es penjaran a l’accés a l’escola, al 
tauló d’anuncis i a la web per tal que tots els socis puguin conèixer els candidats.  

 Fins el dia 11 de maig es realitzaran les esmenes que calgui.  

 El dia 14 de maig es publicaran les llistes definitives.  

 El dia 22 de maig seran les eleccions, que es realitzaran mitjançant votació secreta en urna. 
En cas que només hi hagi una candidatura per càrrec aquestes quedaran aprovades 
automàticament i no es realitzaran les eleccions.  

 El dia 5 de juny a les 17.15h es realitzarà una Assemblea General Extraordinària.  

http://www.escolalamaquinista.cat/wp-content/uploads/2018/03/candidatura-conjunta-2018.pdf
http://www.escolalamaquinista.cat/wp-content/uploads/2018/03/candidatura-conjunta-2018.pdf


 

 

CALENDARI DEL PROCÉS D’ELECCIONS  

 

El calendari queda definit, doncs: 

 

Del 23 d’abril al 4 de maig de 2018 Presentació de candidatures per escrit. 

7 de maig de 2018 Publicació de llista provisional amb les candidatures.  

Fins l’11 de maig de 2018 Presentació d’esmenes.  

14 de maig de 2018 Publicació de llista definitiva amb les candidatures.  

22 de maig de 2018 Dia d’eleccions i horari de votacions si hi ha més d’una 

candidatura: de 8.45h a 9.30h, de 16.00h a 17.00h  

5 de juny de 2018 Assemblea General Extraordinària: us convoquem a 

l’assemblea general extraordinària a les 17:15h, on es 

tractaran com a mínim els següents punts de l’ordre del dia:  

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  

- Presentació de la nova Junta Directiva.  

- Torn obert de paraula. 

 

 


