
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2018.
 
A Picanya, sent les 16:15 hores del dia 29 de maig de 2018, es reuneixen, baix la presidència 
de David Chapa Mingo, els següents integrants de la Junta Directiva:
 
Vicepresidència: Carmina Morella Giménez
 
Secretaria: Juan López Roca
 
Tresoreria: Alejandro de Esteban Fernández
 
Vocals:
Núria Tordera Santamatilde
Ester Carrasco Fernández
David Cervera Cosme
Mª Ángeles Bruño Martí
Josep Chapa i Mingo
Dariana Groza

La resta de membres excusen la seva falta d’assistència
 
Assisteix també Isabel Núñez Ruiz. 
 
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

Donat compte de l´esborrany de les actes de les sessions de data 24 de novembre de 2017, 24 
de gener de 2018, i 20 de març de 2018, la Junta, per unanimitat, acorda aprovar les 
esmentades actes.

2.     CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
 
David Chapa manifesta la necessitat de convocar una assemblea general per aprovar els 
pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com el balanç i els comptes, i la memòria 
anual d’activitats.

Així mateix, exposa la necessitat de que els grups de treball elaboren una programació 
d´activitats per l´any vinent, que es deuria presentar a la Junta al setembre per poder elaborar 
els pressupostos.

Sotmès l´assumpte a votació, i atès que encara no es disposa de totes les despeses de l´any,  
la Junta, per unanimitat, acorda:

PRIMER: Convocar l´assemblea general el dia 14 de juny, a les 17 hores, al pavelló de 
l´escola, amb el següent ordre del día:

1. Aprovació de l´acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la memòria anual de activitats.
3. Precs i preguntes.

SEGON: Deixar per l´assemblea ordinària, a celebrar dins del primer trimestre de l´exercici 
escolar, els següents assumptes: pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com el 
balanç i els comptes.



TERCER: Donar compte als grups de treball per que elaboren una programació d´activitats per 
l´any vinent, que es deuria presentar a la Junta al setembre per poder elaborar els 
pressupostos.

3.     ALTRES ASSUMPTES D´INTERÈS
 
No es formulen.
 
I no havent mes assumptes que tractar, sent las 17.30 hores de la data indicada a 
l’encapçalament, el President alça la sessió.


