
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2019. 
 
A Picanya, sent les 16:15 hores del dia 13 de juny de 2019, es reuneixen, baix la presidència de 
David Chapa Mingo, els següents integrants de l´Assemblea General: 
 
Isabel Núñez Ruiz 
Merxe López Barbero 
David Cervera Cosme 
Josep Chapa i Mingo 
Amparo 
Alejandro de Esteban Fernandez 
Roger Sarrià Batlle 
Núria Tordera Santamatilde 
Carmina Morella Giménez 
Alfons C. Polo i Péris 
 
La resta de membres excusen la seva falta d’assistència 
 
Assisteix també Juan López Roca com a secretari. 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió, procedint a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S´aprova per unanimitat l´acta de la sessió de data 16 de novembre de 2018 
 
2. RENOVACIÓ DE CÀRRECS 
 
Es dona compte de una vacant en els càrrec de vocal produïda en la junta directiva, amb motiu 
de la baixa de un membre de l´associació. 
 
Seguidament es procedeix a la presentació de candidats i la seua votació, amb el següent 
resultat: 
 
Candidatures: 
 
Roger Sarrià Batlle 
 
Sotmès l´assumpte a votació, l´Assemblea General, considerant que tan sols s´ha presentat una 
candidatura, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar el cobriment de la vacant en els càrrec de vocal produïda en la junta directiva 
per Roger Sarrià Batlle 
 
3. MEMÒRIA D´ACTIVITATS 
 
Per cada un dels representants del grups de treball es dona compte de la memòria d´activitats 
dels mateixos. 
 
Per el president es pren la paraula i es manifesta que, en relació amb les trobades d´escoles 
valencianes, voldria solꞏlicitar una major implicació de l´escola. 
 
Sotmès l´assumpte a votació, l´Assemblea General, per unanimitat, ACORDA: Aprovar la 
memòria d´activitats. 
  
4. PRECS I PREGUNTES 
 



Alfons C. Polo i Péris manifesta que, en relació amb el transport escolar, 4 famílies exposem que 
ens ha arribat una carta, el 3 de juny, per dir-nos que el transport s´unifica de 2 línies en 1 sola, i 
que, per això, els xiquets deuran avançar l´horari d´estada a la parada, i que no asseguren que 
hi haja transport en un futur. Dona compte també de la carta realitzada per 4 famílies per traslladar 
a l´escola. 
 
El president indica que a la Junta es va tractar el tema, i que s´acordà solꞏlicitar a l´escola que 
informés a les famílies, motiu per el qual ell ho va tractar amb l´escola, i els va suggerir que feren 
una reunió amb els pares, però que l´escola va decidir enviar la carta. 
 
Atesa la situació, l´Assemblea General per unanimitat, ACORDA: traslladar a l´escola el malestar 
per les formes en les que s´ha tractat l´assumpte, sense participació i informació de les famílies 
afectades. Així mateis, s´acorda donar trasllat de la carta redactada per les famílies. 
 
Merxe López Barbero exposa que quan passen a segon, els xiquets tracten qüestions de sexe, 
mòbil... però de alcohol no tracten res, i es un problema que tenen ja. Per si es podria traslladar 
a l´escola la possibilitat de tractar aquest tema amb els xiquets, i també als pares, que, per 
exemple, a la festa de la nevereta es treu tot tipus d´alcohol. 
 
L´Assemblea General per unanimitat, ACORDA: traslladar-ho a l´escola. 
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 17.40 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, el President alça la sessió. 


