Comunicat de la Junta de l’AFA de l’Instittut Anna Gironella de Mundet a totes les famílies
En relació al procés de renovació de càrrecs d’aquesta Junta es vol aclarir que:
-

-

-

-

-

-

Els Estatuts de l’Associació estan recollits a la Web de l’AFA i es poden consultar
lliurement.
En aquests Estatuts no queda recollit explícitament quina serà la forma en què s’haurà
de renovar la Junta Directiva de l’AFA, si per càrrecs individuals o de la totalitat de la
Junta (Presidència, Secretaria i Tresoreria)
Que aquesta Junta va decidir per votació en data 15 d’abril, que calia renovar càrrecs
de la Junta i que la forma de renovació seria conjuntament per a tots els càrrecs de la
Junta Directiva (Presidència, Secretari a i Tresoreria). Sent la intenció d’aquesta
decisió enfortir l’AFA, ja que s’entén que presentar una candidatura conjunta implica
un coneixement i confiança entre els membres que es presenten al fer-ho de forma
conjunta i acordada.
Que el dimecres 27 d’abril, aquesta junta va acordar el calendari de renovació de la
Junta.
Que el divendres 29 d’abril, es comunica a les famílies via correu electrònic, quins són
els requisits, dates i forma de presentació de candidatures. Especificant clarament
que “Totes les candidatures presentades hauran de ser conjuntes: Les candidatures
conjuntes són les formades per un grup de socis/es que s’uneixen per a presentar-se
com a grup, escollint cadascun dels socis/es integrants un càrrec dins de la Junta
directiva. Les candidatures hauran d’estar formades per tres membres”
Que mitjançant els grups de whatsapp de classe, s’ha recordat a les famílies la data de
finalització de presentació de candidatures i s’ha animat a la participació en la
presentació de candidatures.
Que, com es va comunicar al correu, el 18 de maig de 2022 es realitzaria votació per
part de TOTS els socis assistents de les candidatures presentades.
Que en data 07 de maig, es pot afirmar, ja que el plaç per entregar candidatures
CONJUNTES, va finalitzar en data 6 de maig, que aquesta Junta actual NO ha rebut
cap candidatura vàlida.
Que tornareu a rebre informació en breu sobre el nou procés de renovació de la Junta
actual ja que hores d’ara, i degut a la inexistència de candidatures vàlides, s’ha de dur
a terme un nou procés.

Per a qualsevol aclariment sobre el tema, podeu escriure correu a l’AFA.

Atentament,
La Junta

