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Barcelona, 1 d’octubre de 2021 

Benvolguts associats i associades, 

 

D’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sagrada 

Família d’Horta, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA anual de l’entitat, que tindrà 

lloc el dimarts 19 d’octubre a les 19h30, de forma telemàtica, atesa l’actual situació sanitària derivada 

de la pandèmia per COVID-19 i les recomanacions de limitar les reunions presencials. 

 

El procediment per la connexió i participació telemàtica a l’Assemblea serà el següent: 

• Les persones associades que tinguin interès en participar telemàticament hauran d’enviar 

un correu electrònic a la bústia de correu de secretaria@ampasafahorta.org el dia 14 

d’octubre de 2021 com molt tard, segons el model que s’annexa a aquesta convocatòria. 

• En el cas que les persones associades vulguin fer ús de la delegació de vot, caldrà que la 

persona representada enviï un correu electrònic a la bústia anterior, amb el model de 

delegació de vot que s’annexa, degudament emplenat i signat. Aquest correu ha d’enviar-se 

amb còpia per a la persona delegada. D’acord amb l’article 13è, apartat 1 dels Estatuts de 

l’associació, l’exercici del dret de vot per delegació està limitat a un màxim de 5 delegacions 

per cada persona associada. 

• Un cop acreditat que les persones interessades en participar constin en el llistat d’associats, 

des de la bústia de secretaria de l’associació s’adreçarà al el correu que s’hagi indicat en la 

sol·licitud la invitació per poder participar en l’Assemblea. 

• La connexió s’establirà 10 minuts abans de l’hora prevista de l’Assemblea. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior. 

2. Memòria Anual d’Activitats del curs 2020-2021 

3. Estat de comptes i aprovació dels Pressupostos del curs 2021-2022. 

4. Renovació de la Junta Directiva 

5. Torn obert de paraula. 

 

Esperem la vostra participació. 

Atentament,    

 

 

 
 
La secretària 
Rossana Giaconi 

http://www.ampasafahorta.org/
mailto:secretaria@ampasafahorta.org
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Sol·licitud de participació a l’Assemblea General Ordinària 
 

En/Na __________________________________________________________________________________________________________, 

amb DNI número __________________________ i correu electrònic ______________________________________________, 

en qualitat de pare/mare/tutor de __________________________________________________________________________, 

del curs ____________________, vull participar en l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares 

i Mares del Col·legi Sagrada Família d’Horta, que tindrà lloc el dimarts 19 d’octubre de 2021 per via 

telemàtica. 

 
 
 
 
 
Signatura i data 
  

http://www.ampasafahorta.org/
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Delegació de vot 
 

En/Na __________________________________________________________________________________________________________, 

amb DNI número _______________________________, en qualitat de pare/mare/tutor de 

__________________________________________________________________________, del curs ____________________, delego 

el meu vot en el Sr./Sra. ______________________________________________________________________________________, 

amb DNI número _______________________________, en qualitat de pare/mare/tutor de 

__________________________________________________________________________, del curs ____________________, durant 

l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares del Col·legi Sagrada Família d’Horta, 

que tindrà lloc el dimarts 19 d’octubre de 2021 per via telemàtica. 

 
 
 
 
 
Signatura de la persona representada i data   Signatura de la persona delegada 
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