Benvolguts/des socis/es,
La Junta de l’AMPA de l’Escola Garigot, reunida en sessió ordinària el passat dia 9 de desembre de 2021, i d’acord
amb el que estableixen els Estatuts de l’associació, va acordar la convocatòria d’eleccions per escollir els membres
de la Junta per a un nou període de tres anys i va establir el procediment que se seguirà:
1.- S´ha acordat el següent calendari electoral:
-

Termini per a la presentació de candidatures: Del dilluns 13 de desembre al divendres 14 de de Gener de
2022
Proclamació de candidatures: El dimarts 18 de Gener de 2022, l’actual Junta farà públiques les
candidatures presentades a través de l’APP de l’Escola, canal portaveus i el web del AMPA.
Campanya electoral: del Dimecres 19 de Gener 2022 al Dimecres 26 de Gener de 2022
Jornada de reflexio: Dijous 27 de Gener de 2022
Jornada electoral: Divendres 28 de Gener de 2022 que es realitzaran mitjançant votació. En cas que només
hi hagi una candidatura aquesta quedarà aprovada automàticament i no es realitzaran les eleccions.

2.- Procediment a seguir per presentar candidatura:
-

-

-

Els pares/mares/tutors/es interessats a presentar la seva candidatura per a la Junta ho poden fer omplint
la butlleta que trobaran adjunta i enviant-la per email a junta.garigot.ampa@gmail.com abans del dia 14
de Gener de 2022.
Les candidatures que es presentin per a constituir la Junta 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.
La Junta ha de comptar com a mínim amb President/a, Secretari/a, Tresorer/a. Les persones interessades
a presentar candidatura han d’especificar a quin càrrec opten.
Per presentar candidatura cal ser soci/a del Ampa Garigot.
Els candidats podran difondre la seva candidatura fins a un dia abans de la jornada de reflexió i sempre
observant el màxim respecte i consideració cap a d’altres candidats.
Qualsevol imprevist que no quedi establert en aquesta normativa, serà motiu de consulta als Estatuts de
l’associació i a la legislació vigent.

Les votacions es realitzaran en format telemàtic o físic. Properament es comunicarà el protocol.
La proclamació de la nova candidatura escollida es farà pública a través d’un post al nostre web, canal portaveus i
de l´APP de l´escola.
Les responsabilitats de la Junta actual continuen operatives “en funcions”.
La Junta actual en funcions, Javier, Aroa i Sarai, animem a totes les famílies que tinguin ganes de proposar,
participar, actuar, aportar... que feu un pas endavant per formar un equip de Junta i així contribuir en la
prosperitat dels infants, famílies i la nostra escola.
Cal remarcar que tots els pares i les mares que estan fent un servei a l’AMPA, tant des de la Junta com des de
qualsevol altra comissió, ho fan de forma absolutament voluntària, sense rebre, per tant, cap mena de guany ni
recompensa per la seva tasca.
Tots som AMPA! Tots som Garigot!! Garigotbatega!!

