
 
 

Assemblea general ordinària de la CCAPAC  
(Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya) 

Dijous, dia 9 de març de 2017 
 
Benvolguts/des associats/des, 
 
Per la present, us convoquem a l’Assemblea general ordinària de la CCAPAC que tindrà lloc el proper 
dijous, dia 9 de març de 2017, a la seu del c/ del Àngels 18, 4t pis de Barcelona, a les 19 h., d’acord 
amb l’ordre del dia següent: 

 
1. Salutació.  
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea. 
3. Memòria de les principals activitats del curs passat i principals activitats previstes per a enguany. 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2016. 
5. Presentació i aprovació, si s’escau del pressupost per al 2017. 
6. Provisió de vacants (vicepresidència 1a i vocalia 7a). 
7. Preguntes i suggeriments. 
 

 Disposeu del projecte d’acta a la pàgina web www.ampas.cat: zona restringida 
>Documentació d’interès> Documentació CCAPAC > Assemblea 2016. 

 Pel que fa als comptes anuals els podeu consultar a la secretaria de la CCAPAC (c. dels 
Àngels, 18, 6è). 

 Si algú desitja optar pels càrrecs vacants (vicepresidència 1a o vocalia 7a) ho ha de 
comunicar a la secretaria de la CCAPAC (ccapac@escolacristiana.org) com a molt tard 
cinc dies abans de la data de l’assemblea. 

 
Us hi esperem. Ben cordialment, 
 

 
 
 
 
 

Josep Maria Romagosa Martí     Mar Pla Manuel Rimbau  
President      Secretària  
 

Barcelona, 24 de febrer de 2017  
 
Confederació cristiana d’associacions de pares i mares d’alumnes de Catalunya [CCAPAC] 
constituïda per AMPAS de les escoles cristianes i les federacions FAMPAEC  (LLEIDA), FAPAMAC 

(ESCOLES MARISTES), LA FEDERACIÓ D’AMPAS DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA. 
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Acabada l’assemblea (20 h). tindrà lloc la conferència   

Activant el voluntariat en família 
a càrrec l’AMPA Pare Manyanet-Les Corts 
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