Convocatòria
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

El proper dijous 30 de gener de 2020 hi ha l'Assemblea General Ordinària de l'AJAC.
La primera convocatòria és a les 18.30h i la segona a les 19h, a l’Aula 1 de l’Escola Sert (Carrer dels
Arcs 1 5a planta, Barcelona).

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA:
- Informe de Gestió de la Junta Directiva.
- Informe Econòmic i, si s'escau, aprovació de la liquidació del pressupost anterior que presenti el
Tresorer.
- Convocatòria d'eleccions a càrrecs de la Junta Directiva:
La junta de l’AJAC és l’òrgan de representació i gestió de l’Agrupació, composada per membres
voluntaris. Els membres de la junta son escollits pels agrupats i agrupades per un termini de 3
anys.
D’acord l’article 28, del Reglament de la Agrupació d’Arquitectes Joves del COAC (aprovat per
Assemblea General del COAC en data 28 d’abril de 1993) les candidatures hauran de comprendre
els càrrecs de:
-

President/a
Vicepresident/a
Secretari/a
Tresorer/a, i
3 vocals.

Podran presentar-s’hi els membres arquitectes que tinguin almenys un mes d’antiguitat com a
membres de l’AJAC i una edat màxima de 37 anys.
Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a la Junta Directiva, al correu electrònic
ajac@coac.net, com a mínim dues setmanes abans de l’Assemblea, és a dir fins al proper 15
de gener.
Cada candidat/a només es podrà presentar per un únic càrrec i candidatura, i es pot presentar
segons el model, i adjuntar-hi una breu presentació d’un màxim d’una pàgina DinA4.
El dret de vot a les eleccions està reservat als membres numeraris de l’Agrupació.
En tot el què no estigui expressament previst a aquesta convocatòria o al Reglament de
l’Agrupació, seran d’aplicació els estatuts i el reglament electoral del COAC.
- Propostes, disseny d'activitats i pressupost per a l'any 2020.
- Precs i preguntes.
Cal remarcar que la proposta d'activitats per a l'any vinent pot ésser d’interès als agrupats i també a aquelles
persones i entitats afins a l’agrupació, motiu per el qual es convida a tothom a assistir a l'assemblea.
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