
MODEL D’ACTA FUNDACIONAL D’UNA ASSOCIACIÓ
(adaptada a la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, 

reguladora del dret d’associació)

Identificació de la sessió
Sessió: fundacional
Data: 19 de desembre de 2016
Lloc: Aula Balear, Palma
Hora: 16h

Assistents
YOLANDA PERICÀS MAS, amb DNI  44327462 E 

TAYRNE ALEXANDRA BUTLER, amb DNI X0735825D 

CAROLINA TARONGÍ CAPLLONCH amb DNI 43061315 W

ANA NUÑEZ CARRILLO amb DNI 43083441 W

MARIA PORCEL FERMOSELLE amb DNI 43095695 C

MARIA TERRASSA RIUTORT amb DNI 43061773 T

NOELIA EMILSE DI NUNZIO amb DNI Y3889234 V

JOSEP JOAN ESCALES TOUS amb DNI 43112754 J

MARIA JESUS ISASA BONET amb DNI 43085007 G

VÍCTOR MANUEL DORADO RUBIO amb DNI 53571551 C

ELENA SEGURA GARCIA amb DNI 43105453 A

ANA ISABEL TORRES TRUJILLO amb DNI 43105840 E

JOSE MANUEL PEREZ BLANCO amb DNI 43094185 M

NEUS PORCEL FERMOSELLE amb DNI 43095696 K

MONTSERRAT RIERA MONTES amb DNI 43105544 W

JULIA MEDINA FERRAGUT amb DNI 43134947 B

ELENA RODADO CASTILLA amb DNI 43101116 J



ELISA NIEVES RIBAS GALUMBO amb DNI 41457157 W

Tots ells són majors d’edat i actuen en nom propi, a l’efecte de constituir una associació.

Desenvolupament de la sessió

1. Per tal que el desenvolupament de la sessió transcorri de manera adient, es decideix que la
presideixi la senyora NEUS PORCEL FERMOSELLE, i que hi actuï com a secretari el senyor
JOSE MANUEL PEREZ BLANCO. 

2. Les persones reunides tenen un canvi d’impressions pel que fa a la idea de constituir
una associació que tindrà l’adreça en aquest municipi i que tindrà com a objecte

— Promoure  activitats de tipus sociocultural, físicoesportives, educatives i de formació per
tal d'afavorir la relació de les families, entre elles i amb l'escola.

— Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes,
tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en
tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat
al centre.

3. Fan constar expressament el fet que el motiu que els mou a crear tal associació és
Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i
tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa
referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

4. Tot seguit, examinen i revisen el text dels Estatuts que s’ha redactat amb anterioritat, per
aprovar-lo.

Acords

1.  Constituir al municipi de PALMA una associació que es denominarà  NOVA AMIPA AULA
BALEAR i que perseguirà les finalitats esmentades.

2. Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir l’associació, que han estat llegits a la sessió, i
que formen un text de  10 capítols, agrupats en 31 articles.

3.  Trametre  al  Registre  d’Associacions  de  la  comunitat  autònoma  de  les  Illes  Balears  els
Estatuts  de  l’associació  per  duplicat  i  també dues  còpies  de  l’acta,  amb  la  signatura  dels



fundadors en tots els fulls, d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 1/2002,
de 22 de març, reguladora del dret d’associacions.

4. Delegar el senyor  JOSE MANUEL PÉREZ BLANCO, per tal que, en nom i representació dels
fundadors, pugui signar els escrits i realitzar les gestions oportunes per inscriure l’associació en
el registre corresponent.

5. Designar les persones integrants dels òrgans de govern provisionals:

President/a NEUS PORCEL FERMOSELLE

Secretari/ària JOSE MANUEL PEREZ BLANCO

Vicepresidenta JULIA MEDINA FERRAGUT

Tresorera ANA ISABEL TORRES TRUJILLO

Vocal NOELIA EMILSA DI NUNZIO

Vocal ELISA NIEVES RIBAS GALUMBO

Vocal PILAR FONT MOREY

Vocal MONTSERRAT RIERA MONTES

Vocal YOLANDA PERICAS MAS

Vocal ELENA SEGURA GARCIA

Vocal ELENA RODADO CASTILLO

El/la  president/a  en funcions  aixeca  la  sessió,  de la  qual  com a secretari/ària  en funcions,
estenc aquesta acta.
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