
NOVA CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA AFA 

 

Benvolgudes famílies, 

Per la present s’informa del nou procés de presentació de candidatures per a la nova junta directiva de 

l’AFA. 

Tenen dret a presentar-se totes les mares, pares o tutors dels/de les alumnes, tal com indica l’article 6 

dels Estatuts, que estiguin al corrent de pagament de les quotes de l’associació durant el curs 2021/22. Tal 

com marca la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques en el seu article 312-3 marca el nombre mínim de persones que composen “Els òrgans col·legiats 

estan compostos, com a mínim, per tres membres” (sic) i, atès que l’article 322-10.1 refereix que “Els 

estatuts en determinen la composició” (sic) i l’article 21 dels Estatuts diu que “la Junta (...) estarà formada 

per President/a, Secretari/a, Tresorer/a i els/les Vocals que s'estima convenient” (sic). Les candidatures, 

per poder participar del procés electoral, hauran de tenir com a  mínim els següents càrrecs: Presidència, 

secretariat i tresoreria. I el nombre de vocals serà il·limitat. S’aconsella, vista l’experiència en cursos 

anteriors i el volum de famílies del centre que es tingui en compte que qualsevol càrrec, sigui el que sigui, 

dins de la junta directiva, requereix d’una mínima dedicació de temps per part dels seus integrants, ja que 

d’això depèn el bon funcionament de varis dels serveis que els alumnes utilitzen de manera habitual i 

necessària a diari al centre, com són: menjador, taquilles, activitats extraescolars, així com altres gestions 

habituals que realitza l’AFA: Col·laboració en projectes amb el centre, representació al consell escolar, 

gestió de subvencions, reunions amb altres entitats, etc. 

El procés es realitzarà d'acord a les següents regles, requisits i procediments: 

-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, com a mínim,  

per tres membres. 

-Les candidatures hauran de recollir nom, cognoms, DNI i signatura e impliquen la intenció de formar part 

de la junta directiva en el càrrec que sigui assignat, segons acord dels integrants de la nova junta o 

mitjançant votació interna o sorteig. Els càrrecs als que s'opta seran Presidència, tresoreria, secretariat i 

vocals. 

Les candidatures seran exposades a la pàgina web de l’AFA. 

-Les presentacions de les candidatures amb càrrec i a vocal s’enviaran a ampa@agmundet.es mitjançant el 

formulari que s’annexa. I han d’adjuntar un cartell de presentació per a la seva publicació, per a la seva 

difusió a la web de l’AFA. 

-Podran constituir candidatura totes les mares, pares o tutors dels/de les alumnes, tal com indica l’article 6 

dels Estatuts, que estiguin al corrent de pagament de les quotes de l’associació durant el curs 2021/22.  

-La proclamació de la candidatura escollida es farà pública a través de la pàgina web de l’associació. 

-Les eleccions es faran en assemblea telemàtica tal com està previst a  l’article 17 dels Estatuts.  

- Només es considerarà un vot per unitat familiar o tutor de l'alumne, tan és el nombre de germans 

matriculats en el centre, com està recollit a l’Article 19. 

-La votació es realitzarà mitjançant l’escriptura de l’opció triada al xat de la plataforma que s’utilitzi, per 

tal que quedi constància escrita i es pugui fer un recompte transparent de les votacions. 

- La FAPAES assistirà a l’assemblea per tal d’auditar, moderar si s’escau i garantir la transparència de tot 

el procés. 

- L’Assemblea serà gravada per motius de transparència.  

 

mailto:ampa@agmundet.es


La planificació de les eleccions a la nova junta directiva és la següent: 

.Data d’inici període de presentació de candidatures: 27 de juny del 2022. 

.Data final període de presentació de candidatures: 1 de juliol del 2022. 

.Publicació de la llista de candidatures a través de la pàgina web de l’AFA: 4 de juliol del 2022. 

.Presentació d’esmenes: 5 de juliol del 2022. 

.Votació de les candidatures en assemblea telemàtica: 11 de juliol 2022. 

.Publicació dels resultats a la pàgina web de l’AFA: 12 de juliol del 2022. 

 

S’anima a totes les famílies a que presenteu les candidatures i poseu en marxa els vostres projectes i idees!!. 

 

27/06/2022 

 

 


