
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
L'APIMA DE L'IES BINISSALEM 

 
1 DE DESEMBRE DE 2017 

 
A la Biblioteca de l'Institut de l'IES Binissalem, a les vint hores del dia 1 de 
desembre de dos mil disset, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes 
de realitzar la sessió constitutiva de la Junta Directiva de l'APIMA de l'IES 
Binissalem. 
 
De conformitat amb els Estatuts de l'APIMA de l'IES Binissalem actuà com a 
President la persona de més edat la Sra. Francisca Pol Fiol i com a Secretària 
la de menys edat la Sra. Joana Maria Nofuentes Campins. 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'APIMA DE L'IES 
BINISSALEM I VOTACIÓ DELS CÀRRECS. 
 
La Secrètaria procedeix a lectura del article 19 dels Estatus de l'APIMA de l'IES 
Binissalem que té el següent contingut literal: 
 
"El vuitè dia hàbil a comptar a partir de l'endemà en què hagi tingut lloc 
l'elecció, els membres de la junta directiva es reuniran amb caràcter constitutiu. 
 
Actuarà com a President la persona de més edat i com a Secretari la persona 
de menys edat. 
 
D'entre les persones elegides com a membres de la Junta Directiva es 
designaran, mitjançant votació, les que hagin d'ocupar els càrrecs. Els que no 
ostentin càrrec específic tindran la consideració de vocals". 
 
Seguidament la Secretària procedeix a dir els noms dels membres que van 
resultar elegits a la reunió de l'Assemblea General Extraordinaria celebrada en 
data 21 de novembre de 2017; 
 
Juan Mateu Prats Coll, Joana Artigues i Rebassa, Laura Beneyto Bellver, 
Francisca Pol Fiol, Francisca Villalonga Ramonell, Amanda Mudoy Clarke, 
Catalina Pons Bestard i Joana Maria Nofuentes Campins. 
 
Una vegada que tots les persones elegides han comparegut a la reunió, el 
president declara constituïda la Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Binissalem  i 
insta a la Secretària per què seguidament es procedeixi a la votació de les 
persones que ocuparan els diferents càrrecs. 



 
PRESIDENT: Sr. Joan Mateu Prats Coll. 
VICE-PRESIDENTA: Joana Artigues i Rebassa. 
TRESORERA: Laura Beneyto Bellver. 
SECRETÀRIA: Catalina Pons Bestard. 
VOCALS: Francisca Villalonga Ramonell, Francisca Pol Fiol, Amanda Mudoy 
Clarke i Joana Maria Nofuentes Campins. 
 
Seguidament es sotmet a votació els càrrecs que han d'ocupar les persones de la 
Junta Directiva de l'APIMA de l'IES Binissalem i s'aprova per unanimitat dels 
assistents l'elecció de les dites persones pels càrrecs esmentats. 
 
 I, sense més assmptes per tractar, aixeca la sessió a les vint hores i quaranta-
cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari, certifico. 
 
 


