
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL DIJOUS 27 D’OCTUBRE 2022

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS 
ART. 11, ART. 12 I ART. 18 DELS ESTATUTS DE L’AMPA 

A) Proposta de modificació de l’article 11è

Redacció actual

Article 11è
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels 
mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que 
ho consideri convenient. També ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o 
associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 
trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Redacció que es proposa (en groc el que s’afegeix)

Article 11è
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels 
mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que 
ho consideri convenient. També ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o 
associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 
trenta dies a comptar de la sol·licitud.
3. L’Assemblea General es pot celebrar presencialment, telemàtica o mixte, a decisió de la 
Junta Directiva. Per les reunions telemàtiques, els membres de l’associació que vulguin assistir 
han de disposar dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan ha de poder reconèixer la seva 
identitat, i haver donat un correu electrònic personal on se li faran les comunicacions que 
corresponguin. 
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B) Proposta de modificació de l’article 12è

Redacció actual

Article 12è
1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant un escrit que contindrà, com a 
mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió. 
2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, mitjançant 
comunicació escrita adreçada a cada soci, en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes a 
tractar. Alternativament, la convocatòria podrà fer-se, en el mateix termini, mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica de cada associat o associada. A 
aquests efectes, l’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada on figuri el domicili i 
l’adreça electrònica dels associats i associades. 
3. La presidència de l’Assemblea General correspon a la presidència de l’Associació. En la seva 
absència, és substituïda, successivament, per la Vicepresidència de l’Associació o el/la vocal 
de més edat de la Junta Directiva. 
4. La secretaria de l’Assemblea General correspon a la secretaria de la Junta Directiva de 
l’Associació. 
5. La secretaria de l’Assemblea redacta l’acta de cada reunió, que han de signar l’òrgan i la 
presidència. L’acta contindrà la llista de les persones assistents, un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats i, si s’han realitzat votacions, el resultat numèric. 
6. Al començament de cada Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que 
s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans de l’Assemblea, l’acta i qualsevol altra 
documentació ha de romandre a disposició dels socis i sòcies al local social.

Redacció que es proposa (en groc el que es modifica)

Article 12è
1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant un escrit que contindrà, com a 
mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, mitjançant 
comunicació escrita adreçada a cada soci, en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes a 
tractar. Alternativament, la convocatòria podrà fer-se, en el mateix termini, mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica de cada associat o associada. A 
aquests efectes, l’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada on figuri el domicili i 
l’adreça electrònica dels associats i associades.
3. La presidència de l’Assemblea General correspon a la presidència de l’Associació. En la seva 
absència, és substituïda, successivament, per la Vicepresidència de l’Associació o el/la vocal 
de més edat de la Junta Directiva.
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4. La secretaria de l’Assemblea General correspon a la secretaria de la Junta Directiva de 
l’Associació.
5. La secretaria de l’Assemblea redacta l’acta de cada reunió, que han de signar l’òrgan i la 
presidència. L’acta contindrà la llista de les persones assistents, un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats i, si s’han realitzat votacions, el resultat numèric.
6. Al començament de cada Assemblea General es procedirà a ratificar o no l’acta de 
l’assemblea anterior. Cinc dies abans de l’Assemblea, l’acta i qualsevol altra documentació ha 
de romandre a disposició dels socis i sòcies al local social per la seva consulta si creuen 
convenient.

C) Proposta de modificació de l’article 18è

Redacció actual

Article 18è
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per l’òrgan que la substitueixi, 
s’ha de reunir en sessió ordinària, almenys, un cop al mes en aquells mesos que tinguin 
caràcter lectiu segons calendari escolar. 
2. També s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu 
president o presidenta o bé si ho sol·licita un 30% dels membres que la composen. 
3. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i 
sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la director/a.

Redacció que es proposa (en groc el que s’afegeix)

Article 18è
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per l’òrgan que la substitueixi, 
s’ha de reunir en sessió ordinària, almenys, un cop al mes en aquells mesos que tinguin 
caràcter lectiu segons calendari escolar.
2. També s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu 
president o presidenta o bé si ho sol·licita un 30% dels membres que la composen.
3. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i 
sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la director/a.
4. Aquestes reunions poden ser presencials, telemàtiques o mixtes. S’ha de fer constar en 
l’ordre del dia de la reunió.


