ACTA de REUNIÓ
Dia
Assistents

Excusen
assistència

Ordre del dia

26 de juny de 2014, 18 hores.
Ruth Fontelles

Luciana Michelli

Marta Caño

Norma Pena

Anna Gou

Anaís Tarragó

Laura Fernández

Marta Uriel

Virgínia Fusté

Kira Riera

Ariadna Garrido

Lali Ramos

Bernat Martínez

David Sebastián

1. Càrrecs de la Junta per al curs vinent.
2. Torn obert de paraula

1. Càrrecs de la Junta per al curs vinent.
A. En data 26 de juny de 2014, es convoca una Junta de l’AFA per parlar, entre
d’altres, de la renovació d’alguns càrrecs de la Junta. Els càrrecs que es proposa
renovar per abandonament de les persones que els ocupaven són el de
Vicepresidenta i el de vocal de la Comissió de Comunicació.
B. Per això es proposa fer una crida, a través del Butlletí de l’Escola per tal que,
aquelles persones que vulguin ocupar el càrrec de Vicepresident puguin aportar
la seva candidatura
C. D’altra banda, en relació a la renovació de la resta de càrrecs que conformen la
Junta de la nostra Associació, tant el de President/a, Secretari/a i Tresorer/a
com el de la resta de vocals de la Junta, els Estatuts (capítol IV. Article 14.1) i el
Reglament de Règim Intern (article 4.3) que la regeixen estableixen que
Els membres de la Junta exerceixen el càrrec durant un període de dos anys
sense perjudici que puguin ser reelegits.
D. Tenint en compte que la Junta va ser escollida en Assemblea el dia 17 de juny
de 2013 els càrrecs queden automàticament renovats fins al 17 de juny de l’any
2015.
E. En aquest sentit, doncs, volem deixar constància que, en relació a la
documentació que consta al Registre d’Associacions del Departament de
Justícia de la Generalitat, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola dels
Encants (AFA) tots els càrrecs de la Junta queden renovats fins el proper 17 de
juny de 2015 sense prejudici ni que puguin ser reelegits ni que puguin ser
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cessats o abandonar el càrrec abans d’aquella data, fet que, immediatament,
comunicaríem a les parts interessades.
F. Per tant, en relació a les persones que ocupen els tres càrrecs que tenen poders
per operar amb l’entitat bancària Caixa d’Enginyers, a la qual l’AFA hi té el
compte següent:
ES87 3025 00 0583 1433263955
I que són:
La Presidenta de l’AFA: RUTH FONTELLES CODERCH amb DNI
La Secretària de l’AFA: MARTA CAÑO VALLS amb DNI
La Tresorera de l’AFA: ANAÍS TARRAGÓ GUARRO amb DNI 46349865-N
renoven el seu càrrec, i per tant, els poders per operar amb l’esmentat compte,
fins el proper 17 de juny de 2015.
Per tant, la Junta decideix que segueixin essent les mateixes persones les que
tinguin poders davant l’entitat financera fins que aquestes no siguin cessades
del seu càrrec o l’abandonin.
Per tant, queda recollit en aquesta acta i així es farà saber, també, al Registre
d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
2. Torn obert de paraula
Ningú no demana la paraula en el torn obert.

Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta
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