
 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. CENTRE D’ESPLAI BOIX 2020 

CONVOCATÒRIA 
 
Estimades famílies, infants i joves i ex-monitors/es de l’esplai, 

 

Us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària (AGE). Com sabeu, l’Assemblea General           

és l’òrgan sobirà i de participació de l’Esplai i pot reunir-se de forma ordinària o extraordinària                

en funció del que s'ha de tractar. Durant el curs 2019-2020 i el que portem de 2020-21 l’equip                  

de monitors i monitores hem estat treballant en la remodelació de l’Ideari i els Estatuts de                

l’entitat. 

Els actuals Estatuts especifiquen que la reforma d’aquests documents ha de ser debatuda i              

aprovada en una AGE.  

És per això que us convoquem a l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà la              

mateixa data que la VIII AGO, és a dir: dissabte 14 de novembre un cop hagi acabat                 

l’Assemblea General Ordinària. 

 

L’ordre del dia serà el següent: 

1. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de reforma d’Estatuts del Centre d’Esplai              

Boix. 

2. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de reforma de l’Ideari del Centre d’Esplai               

Boix. 

3. Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de canvi de banc. 

4. Torn obert de paraula. 

5. Valoració de l’AGE i cloenda. 

 

Us recordem també que,  

● El termini per presentar esmenes als documents de treball de l’assemblea           

(memòries, projectes, pressupost, propostes) s’esgota 5 dies abans de l’assemblea, és           

a dir, el dia 9 de novembre de 2020. Les esmenes s’han de presentar per escrit, per                 

facilitar la difusió i estudi de tots/es les membres de l’esplai, a boix@ceboix.org             

(trobareu el model de fitxa a la web). 
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● Les propostes de resolucions a aprovar, si s’escau, a l’assemblea general s’han de             

presentar, com a tard, el dia 9 de novembre de 2020, a boix@ceboix.org (trobareu el               

model de fitxa a la web).  

● Com sabeu, l’assemblea ha de tenir un secretari/ària, encarregat/da d’aixecar acta de            

la reunió, i un moderador/a, amb la funció de dirigir els debats. Si voleu dur a terme                 

alguna d’aquestes funcions, cal que ho indiqueu a l’apartat del formulari especialment            

habilitat. 

● Al punt nº 3 de l’ordre del dia, torn obert de paraula, l’equip de monitors i monitores                 

donarà resposta a totes les preguntes i consultes que vulgueu formular. 

 

Equip de monitors i monitores del Centre d’Esplai Boix, 

Barcelona, 21 d’Octubre de 2020 
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