
 

Acta de la Assemblea General Extraordinària de l'AMIPA de l’IES Binissalem  

Sessió: Extraordinària  

Data: 21 de novembre de 2017  

Hora: de 19.30 h  

Lloc: IES Binissalem  

Assistents:  

Tomeu Fullana, President  

Francisca Villalonga, Vice-presidenta. 

Laura Beneyto, Tresorera  

Francisca Pol Fiol, vocal. 

Joana Artigues, vocal. 

Maria Gomila, vocal. 

Amanda Mudoy, vocal. 

Catalina Pons; Secretària. 

Joan Mateu Prats, Teresa Figuerola, i Antònia Ripoll. 
De conformitat amb els Estatuts, l'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en 
primera convocatòria quan concorrin la quarta part més un dels membres, i atès que en 
primera convocatòria no tenim el quòrum exigible, s'espera mitja hora, iniciant-se 
l'Assemblea General Extraordinària quan son les 20 hores, en el qual queda vàlidament 
constituïda sigui quin sigui el nombre de membres assistents. 

Seguidament es procedeixen a tractar els assumptos inclosos a l'ordre del dia de la 
convocatòria;  

 

 



1.- Presentació de la memòria i estat de comptes de l'APIMA de l'IES Binissalem. 

La Sra. Laura Beneyto, Tresorera de l'APIMA de l'IES Binissalem, presenta la memòria 
i l'estat de comptes. Les despeses del Curs 2015/2016 han estat de 6.715,51 € i els 
ingressos de 4.400 €, i en quant a les despeses del Curs 2016/2017 han estat de 2930,35 
i els ingressos de 3.940 €. Així mateix en la memòria realitzada per la Tresorera 
s'exposen les activitats que s'han duit a terme en els dos darrers cursos i les activitats en 
les quals ha participat l'APIMA de l'IES Binissalem. 

Els assistents es donen per assabentats de la memòria i de l'estat de comptes de 
l'APIMA de l'IES Binissalem, i manifesten la seva conformitat. 

2.- Dimissió de la Junta Directiva de l'APIMA. 

En aquest acte els membres de la Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Binissalem, 
presenten la seva dimissió.  

3.- Presentació de candidatures i eleccions a la nova Junta Directiva de l'APIMA 
de l'IES Binissalem. 

De conformitat amb l'ordre del dia de l'Assemblea s'han de procedir a presentar 
candidatures per la nova Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Binissalem, i es procedeix 
a presentar la següent candidatura; 

 Joan Mateu Prats Coll, Joana Artigues i Rebassa, Laura Beneyto Bellver, Francisca 
Villalonga Ramonell, Amanda Mudoy Clarke, Francisca Pol Fiol, Joana Maria 
Nofuentes Campins i Catalina Pons Bestard. 

Es demana si hi ha qualqué altre candidatura que es vulgui presentar a la Junta Directiva 
de l'APIMA de l'IES Binissalem i es manifesta que no. 

Seguidament es sotmet a votació la candidatura presentada per la Junta Directiva de 
l'APIMA de l'IES Binissalem i s'aprova per unamitat dels assistents, quedant en aquest 
acte elegida la nova Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Binissalem. 

D'acord amb l'establert a l'article 19 dels Estatuts el proper dia 1 de desembre de 2018 a 
les 20 hores les persones elegides com a membres de la Junta reuniran amb caràcter 
constitutiu. 

4.- Torn obert de paraula.  

Els assistents manifesten que no hi ha cap prec ni pregunta fer, únicament dónar les 
gràcies al Sr. Tomeu Fullana per la tasca realitzada com a President de l'APIMA de 
l'IES Binissalem. 

Seguidament i no havent mes assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 21,10  hores. 

 

El president  


