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3. ASSEMBLEES GENERALS (ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA)  
 

L’Art. 13 dels nostres estatuts indica que “L'Assemblea General és el màxim òrgan de 
govern i decisió de la Federació.  Els acords que en ella es prenguen tenen caràcter 
vinculant per a totes les persones associades”. 

Així mateix  l’Art. 14. Diu que “l'Assemblea General està composta per representants 
de totes les AMPA federades....” 

 
Per a l’AGO cal treballar diverses qüestions. Passem a enumerar-les. 
 

3.1 Les tasques d’organització de l’AGO en sí, si és possible dins del 
primer trimestre, i necessàriament abans de febrer (Article 17 
estatuts). El CG ha de  proposar la convocatòria (Article 23.12 
estatuts, també de les AGE). Enviament de documentació a les 
AMPA, cerca de lloc, recepció de 3 delegades per AMPA, 
moderadora, secretària d’actes i de paraules (Article 15 estatuts)... 
 

El nostre CG de data 30 de setembre va aprovar que l’AGO es 
realitzarà el pròxim 17 de febrer de 2018. 
 
3.2 Memòria de gestió. Article 23.6 estatuts, ha de passar per CG. 

 
3.3 Qüestions que marquen els estatuts com renovació de censores 

(Article 20 estatuts), Comissió de Mediació i Arbitratge. Balanç 
econòmic (Article 23.6 estatuts, passa per CG) i pressupost. També 
tenim pendent el tema de la revisió de les quotes de les AMPA que 
no hem treballat encara. Ratificació de contractes, si escau (passa 
per CG, article 23 estatuts).  (Article 16 estatuts). 

 
 
Per a l’AGE cal treballar diverses qüestions. Passem a enumerar-les. 
 

3.4 Fer un projecte de treball per a dos anys (Article 23, ha de passar 
per CG). 

3.5 Fer un CG per triar conselleres. Un cop acabat procés electoral es 
fan dos CG (no especifica si ordinaris, 15 dies d’antelació, o 
extraordinaris, 48h d’antelació) el de l’ixent i el de l’entrant. Farem 
16 Assemblees Comarcals a les quals procurarem assistir almenys 
dos membres de l’executiva.  
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També poden assistir Consellers/es de Govern d’altres comarques (Article 
22 estatuts). Cal designar presidenta i secretària de l’Agrupació Comarcal a 
banda dels i les conselleres en ACE (article 60, estatuts, llavors amb 48h de 
convocatòria és suficient, convocada des de FAMPA). Totes les dates de CG 
i AG es van determinar al CG de 30 de setembre de 2017. 

 
3.6 Triar la Comissió Executiva (la proposa el CG entre les seues 

membres, article 31 estatuts). (Dos mandats i excepcionalment 
tres, article 32 estatuts). 

 
3.7 Convocatòries i terminis 

 
L’article 18 estableix la forma de convocar AGO: almenys amb 15 dies d’antelació amb 
l’enviament de la documentació també. No s’especifica als estatuts els terminis per a 
una AGE, com és la de ratificació de CG i tria de la nova executiva: el que fem és 
emprar la legislació de convocatòria de l’administració i de les associacions i tenim 48h 
(procurarem convocar amb més temps i tenir tota la documentació disponible). Per a 
tria de CG cal fer 2 CG que no especifica si són CGO i CGE (article 22, estatuts). També 
cal fer CG per fer tot el tema de balanç, pressupost, memòria i projecte de treball, 
tampoc especifica si CGO o CGE (article 23, estatuts). 
 

3.8 Esquema de temporalització (aprovat en CGO del 30 de setembre 
de 2017). 

 
a) Tres mesos per a realitzar les Assemblees Comarcals. Comença el procés 1 

d’octubre i finalitza el 31 de desembre de 2017.  
b) Dissabte 27 de gener de 2018. Consell de Govern Extraordinari de 

Renovació (CGER) i Consell de Govern Extraordinari de Documentació 
(CGED). 

c) Dissabte 17 de febrer Assemblees Generals. 
 

 
 

 


