
                                                                                                     

 
 
 
PRESENTACIÓ DE CANDITATURES I ELECCIONS A LA JUNTA AMPA IES 
MENENDEZ Y PELAYO 
 
 
 
 
Barcelona a 13 de Gener de 2016 
 
Bona tarda a tothom, 
 
Com ja sabeu, a l’ultima Assemblea General del 17 de Desembre de 2015, degut a 
la baixa del nostre actual president en Carles Fargas a la fi d’aquest curs, varem 
acordar la renovació de càrrecs de la nostre AMPA als càrrecs de president/a, 
vicepresident/a (vacant per la marxa den Eusebi Graners a la fi del curs passat). 
A la reunió de l’Ampa d’avui 12/01/2016 s’acorda la constitució d’un calendari per 
presentar les diferents candidatures de cadascun del càrrecs de forma individual. 
 
Aquest calendari quedaria de la següent forma. 
 
Presentació de candidatures. Període comprés entre el 12 de gener i el 06 de 
febrer de 2016 . 
Comprovació de les candidatures i presentació a tots els membres de 
l’Ampa: Període comprés del 08 al 12 de Febrer de 2016. 
Disposició de candidatures i reclamacions si s’escau: Període del 15 al 19 de 
Febrer de 2012. 
Eleccions: Dijous 25 de Febrer de 2016. (Aquestes eleccions es produiran dins de 
l’Assemblea General Extraordinària que es convocarà expressament per aquest 
motiu el mateix dia de les eleccions).  
 
Després d’aquestes s’obrirà un període de 3 mesos per al traspàs de funcions 
entre la Junta entrant i la sortint si es el cas (Mentrestant es fa tot el traspàs de 
firmes entre el president entrant i el sortint, serà la Junta actual la que estarà en 
funcions). 
Tanmateix i com es lògic, us recordem que només podran presentar 
candidatura i votar aquells membres de l’associació que ho siguin abans 
de la finalització de presentació de candidatures, i que estiguin al corrent del 
pagament de la quota i rebuts d’activitats gestionades per l’Ampa. 
 
Des d’avui i fins al 06 de febrer de 2016 els socis poden presentar les seves 
candidatures per correu electrònic a ampamyp@gmail.com o bé per correu postal 
a l’adreça de l’AMPA, Via augusta 140, 08006 Barcelona. Un cop finalitzat el 
termini per la presentació de candidatures i després de la seva revisió aquestes es 
publicaran a la nostre WEB i s’enviaran per correu electrònic a tots els socis. 



                                                                                                     

 
Les candidatures que es presentin formalment i que siguin correctes tindran dret si 
volen a una copia de la llista de socis, certificada pel secretari amb el vist-i-plau 
del president. 
 
 
 

Atentament 
 
  
 
Carles Fargas                                                                       Toni Zurita 
President                                                                 Secretari                        

  

 


