
 

 Igualada, 7 d’octubre de 2015  

  Benvolgudes i benvolguts, mares i pares,  

Tot just iniciar-se el nou curs 2015-2016, des de la Junta de l’A.M.P.A. ens adrecem a 

totes i a tots vosaltres per tal de comunicar-vos que, seguint les pautes marcades en els 

nostres estatuts, una vegada més cal retrobar-nos en Assemblea per tal de fer públics els 

compromisos i projectes assumits per aquesta Junta.  

En aquesta Assemblea s’elegiran els membres que formaran part de la Junta Directiva i el 

President, prèvia presentació de candidatura.  

En el cas que estigueu interessats en presentar la vostra candidatura cal que empleneu la 

butlleta del darrera i ens la retorneu signada en mà a la porteria, on hi haurà una capsa, o per 

mail a ampamdpigualada@hotmail.com (no es podrà delegar el vot). 

L’actual Junta està constituïda per: Montserrat Pelfort, presidenta; Montserrat Raja, 

vicepresidenta i Imma Queraltó, secretària; i els vocals i delegats: Antonio Espinar, Judit Jorge, 

M. Tonyi Leon, Judit Faure, Javi Manzano, Carolina Telechea, Mireia Torres, Marta Gabriel, 

Joaquin Nuñez, Sònia Ortega, Marta Coll, Oriol Torra, Ruben Campo, Sílvia Luque, Montse 

Luque, Rosa Cuadros, Imma Ubals, Emma Magdaleno i Vanessa Expósito.   

I per últim, us participem de la significació d’aquest acte i us encoratgem, una vegada més, a 

què hi assistiu.  

Acte: Assemblea General  
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi  
Data: 22 d’octubre  
Hora: A 2/4 de 9 del vespre, 1a. Convocatòria  
           A les 9 en punt, 2a. Convocatòria  

 

Ordre del Dia:  

 - Lectura i aprovació de l’Acta anterior.  

 - Comunicació de l’estat de comptes.  

 - Memòria d’actes i subvencions de l’A.M.P.A.  

 - Calendari d’Activitats per al curs 2015 – 2016. 

   - Eleccions a President i a membre de la Junta Directiva de la UEA  

 - Precs i preguntes.  

 
 Amb una cordial salutació us saluda, la Presidenta de l’A.M.P.A.,  

Montserrat Pelfort 



ASSEMBLEA GENERAL  
22/10/15  

 
CANDIDATURA A JUNTA DIRECTIVA  
 
El/la senyor/a------------------------------------------------------------------------------------------------  
amb DNI------------------------------------------------------  
Presenta la seva candidatura a membre de la Junta Directiva de l’AMPA de l’escola Mare 
del Diví Pastor 
 
Signatura  
 
 
Igualada _______________de _______________________ de 2015  
 
Els associats a l’AMPA podeu presentar la vostra candidatura a membre de la Junta 
Directiva. Per a fer-ho cal presentar la present butlleta.  
Us recordem que per a presentar-se a un càrrec electe de l’associació, els candidats 
hauran d'estar al corrent de pagament de les quotes de soci en la data esmentada.  
(Enviar o entregar la butlleta a la Junta abans del 16 d’ octubre de 2015)  
 

 
 
 
 

 

 

 


