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Benvolguts/des Socis i Socies, 
 

El DIMECRES dia 05 de MAIG 2021, a les 19h,  es convoca l’Assemblea General Ordinària de forma 

telemàtica segons el que disposa el DECRET LLEI 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret 
llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte 
sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en el que s’informa que: 
 

“De manera excepcional i fins el 31 de desembre de 2021, els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les 

disposicions del dret civil català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de 

comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho estableixin.” 

Per poder-vos connectar heu de posar la següent adreça al vostre navegador: 

https://meet.google.com/niu-dgwx-qiu 
 

Assemblea General Ordinària 
 

Ordre del dia: 
 

1. Lectura de l’acta anterior i aprovació si escau. 

2. Votacions al càrrec de President/a.  

Única candidatura presentada, Sra. Cristina Porcar Tabernero, actual Secretaria i Presidenta 
en funcions. 
Si algun soci/a vol presentar-se candidat/a, ho pot fer a l’inici de l’assemblea notificant-ho 
directament a la junta. 

3. Votacions al càrrec de Secretari/a.  

La Sra. Míriam Pérez Pedra presenta candidatura per a aquest càrrec. Si algun Soci/a vol 
presentar-se candidat/a, ho pot fer a l’inici de l’assemblea notificant-ho directament a la 
junta. 

Les votacions es realitzaran a mà alçada, tal com està aprovat en els estatuts d’aquesta 
associació. 

4. Estat de comptes.  

5. Canvi de logotip de l’Associació: es canvia el nom AMPA per AFA ( Associació de Famílies 

d’Alumnes). 

S’ha realitzat un concurs entre els alumnes de 2n ESO des de la matèria de Visual i Plàstica; si 
ja tenim el nou logotip, en farem la presentació a tots els socis/es. 
 

6. Projecte Llibres de Lectura. 

7. Projecte Iddink (reciclatge de llibres ECO-BOOK). 

8. Precs i preguntes. 
 

Esperem molta participació per la vostra part. L’AMPA som tots i totes i ens heu d’ajudar a seguir endavant 
en aquest moments tan difícils. 

 

   Us esperem a tots,  

 

    
     

     Cristina Porcar Tabernero 

- Presidenta en funcions- 

 

Montblanc,  16 d’abril 2021. 

https://meet.google.com/niu-dgwx-qiu

