FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE MALLORCA
__________________________________________________________________

REGLAMENT D’ASSEMBLEA
CAPÍTOL I.COMPOSICIÓ, PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ A l'ASSEMBLEA
ART 1. COMPOSICIÓ - L'Assemblea General és l’òrgan suprem de la Federació i estarà integrat per:
a) Els representants de cadascuna de les Associacions que formin part de la Federació.
b) La Junta Directiva de la Federació.
ART 2. PARTICIPACIÓ –
a) Les Associacions federades tendran veu i disposaran d’un vot per cada 100 socis o fracció de
100.
b) Podran assistir els delegats anomenats per les APIMA membres d’aquesta Federació
c) Les APIMAS enviaran el certificat anomenant als seus representants 5 dies hàbils abans de la
celebració de l’assemblea
ART 3. REPRESENTACIÓ - En el cas que una Associació no pugui comptar amb un/a representant per
assistir a l'Assemblea, podrà delegar en un/a altre membre de l'Assemblea si ho comunica per escrit
al/a la President/a de la Federació.
ART 4.- La delegació es limitarà als assumptes anunciats a l’ordre del Dia i no podrà atorgar-se en
favor de varis membres simultàniament, esgotant-se al finalitzar la reunió per a la que fou conferida.
CAPÍTOL II.CONVOCATÒRIES I ORDRE DEL DIA DE LES ASSEMBLEES
CONVOCATÒRIA
ART 5.- La convocatòria es comunicarà a tots els membres de la Federació, mitjançant carta
certificada o altra forma que asseguri el seu coneixement amb una antelació mínima de 20 dies.
ART 6.- Serà lliurada per el/la Secretari/ària amb el vist i plau del/de la President/a
ART 7.- La mateixa, contindrà l’ordre del dia corresponent.
ART 8.- Constarà del lloc, dia i hora de celebració tant en primera com en segona convocatòria, entre
ambdues convocatòries haurà de passar mitja hora.
ORDRE DEL DIA
ART 9.- Es redactarà de manera clara, per tal que la seva lectura permeti un coneixement suficient
dels assumptes a tractar.
ART 10.- S’hauran d’incloure inexcusablement, en el moment de començar la reunió, tots els punts
proposats i presentats per qualsevol de les APIMAS membres de la Federació, sempre que s’hagin
presentat al menys 7 dies hàbils abans del inici de la sessió.
També, s’inclouran a l’ordre del dia tots els punts proposats i presentats per un mínim del 10%
d’APIMAS membres, sempre que s’hagin presentat al menys 48 hores abans d' iniciar-se la sessió.
CAPÍTOL III
DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
ART 11.- Es reunirà preceptivament al primer semestre de cada any natural.
ART 12.- Les competències Seran les següents:
a) Aprovar els plans d’actuació de la Federació tant els de caràcter anual com els específics per
cada cas
b) Aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses de la Federació, així com el compte de liquidació
i la disposició de béns.
c) Examinar, i en el seu cas, aprovar la Memòria de Gestió que anualment ha de presentar la Junta
Directiva.
d) Adoptar acords en relació als assumptes que figurin en l’ordre del dia.
e) Aprovar la incorporació definitiva de nous membres.
f) Aprovar la baixa de membres per:
1.-sol·licitud de baixa voluntària manifestada per escrit
2.-Mancança reiterada de pagament de quotes
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública de la Federació.
h) Acordar l’establiment d’una derrama a repartir entre els seus membres.
i) Sol·licitar un crèdit a una entitat financera pública o privada.
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j) Fixar, a proposta de Junta Directiva, les quotes d’entrada i anuals ordinàries.
CAPÍTOL IV
DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ART 13.- Es reunirà sempre que:
a) Ho proposi el/la President/a de la Federació
b) Ho proposi un terç dels components de la Junta Directiva.
c) Ho sol·liciti expressament un grup d’associacions que en conjunt representi al menys un 20% del
total d’APIMAS federades.
COMPETÈNCIES
ART 14.- Seran les següents:
a) Elegir i destituir els/les components de la Junta Directiva.
b) Aprovar les modificacions dels estatuts i altres normatives internes.
c) Dissolució de FAPA MALLORCA.
d) Constitució, integració o separació d’un organisme d’àmbit territorial superior.
e) Aprovació de l’adquisició o alienació de béns mobles o immobles no previstos en el pressupost
anual.
f) Acordar l’expulsió de membres de la federació.
g) Fixació de quotes extraordinàries.
CAPÍTOL V
CONSTITUCIÓ I OBERTURA DE L'ASSEMBLEA.
COMISSIÓ DE CREDENCIALS
ART 15.- L'Assemblea General estarà constituïda pels/per les delegats/des designats per assistir a
la mateixa per les APIMAS membres de FAPA MALLORCA i per la Junta Directiva de la Federació,
ART 16.- Cada APIMA haurà d’enviar 5 dies hàbils abans de cada Assemblea General la certificació
que remet FAPA MALLORCA a la Junta Directiva, la mateixa contindrà els noms de les persones
designades com delegats/des.
ART 17.- L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan
concorrin a la mateixa la meitat més un dels membres, per sí o mitjançant representant
degudament autoritzat.
ART 18.- La Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria qualsevol
sigui el nombre de membres assistents i sempre que hagin passat 30 minuts des de l’hora de
primera convocatòria.
ART 19.- Per acreditar als/a les delegats/des es constituirà la Comissió de Credencials composta
pels següents membres:
a) Secretari/ària Tècnic/a de FAPA MALLORCA, en la seva absència la persona en qui delegui el/la
Secretari/ària de la Junta Directiva. Actuarà com a Secretari/ària de la comissió, amb veu però
sense vot.
b) Un membre de la Junta Directiva, elegit pel/per la President/a. Actuarà com a President/a de la
comissió.
c) Els/les dos/dues primers/es delegats/des que s’acreditin d’APIMAS diferents. Actuaran com a
vocals.
ART 20.- L’obertura de la Assemblea General correspondrà al/a la President/a, o persona en qui
delegui.
CAPÍTOL VI
COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE CREDENCIALS
ART 21.- Comprovar que les persones que compareixen com delegats/des de cada APIMA, són les
que figuren en la certificació remesa per la mateixa.
ART 22.- Realitzada la comprovació s’acreditarà als/a les delegats/des
CAPÍTOL VII
VOTACIONS
ART 23.- Es requerirà el vot favorable de al menys dos terços dels vots presents per:
a) Elecció de membres de la Junta Directiva.
b) Destitució de membres de la Junta Directiva.
c) Modificació d'Estatuts.
d) Dissolució de FAPA MALLORCA.
e) Adquisició o alienació de béns immobles o mobles no previstos en el pressupost anual.
2

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE MALLORCA
__________________________________________________________________
ART 24.- Es requerirà majoria de vots dels presents, per la fixació de quotes extraordinàries.
ART 25.- Es requerirà la majoria absoluta per:
a) Acordar l’establiment d’una derrama a repartir entre els seus membres.
b) Sol·licitar un crèdit a una entitat financera pública o privada.
ART 26.- Tots els demés assumptes podran ser resolts per majoria simple de vots.
ART 27.- Les votacions podran ser:
a) Per ASSENTIMENT, quan la proposta d’acord no sigui rebutjada per ningú dels presentes.
b) VOTACIÓ ORDINÀRIA, quan es nomena l’APIMA i els/les delegats/des emeten el seu vot.
c) VOTACIÓ SECRETA, a sol·licitud de qualsevol delegat/da. A tal fi es cridarà un a un als/a les
delegats/des, que introduiran a la urna la papereta de vot.
ART 28.- Iniciada una votació, no es podrà interrompre per ningú motiu, no es concedirà paraula a
ningú delegat/da, no es permetrà l’entrada a la sala a aquells delegats/des que al iniciar-se la
votació no es trobin presents.
CAPÍTOL VIII
DEBATS
ART 29.- El debat començarà amb la lectura, exposició o presentació del tema o assumpte a tractar.
ART 30.- Al finalitzar, la presidència sol·licitarà que els/les delegats/des que desitgin intervenir,
demanin la paraula.
ART 31.- Ordenades les peticions de paraula, la presidència les donarà. Cadascuna de les
intervencions no podrà excedir de 3 minuts.
ART 32.- Finalitzades les intervencions i després de la resposta de la Junta Directiva, si cal, se
donarà per finalitzat el debat.
ART 33.- Es concedirà un torn de rectificació o rèplica a aquells/es delegats/des que haguessin
intervingut anteriorment, aquest no podrà excedir de 2 minuts.
ART 34.- Es concedirà un torn per al·lusions a qualsevol APIMA que s’hagi vist afectada, aquest no
podrà excedir de 1 minut.
CAPÍTOL IX
ELECCIONS A FAPA MALLORCA
ART 35.- La Junta Directiva estarà composta per:
President/a.
Vicepresidents/es.
Secretari/ària.
Tresorer
Interventor/a.
Vocals: Fins completar un màxim de 15 membres.
ART 36.- La Taula d'Elecció designada pels/per les delegats/des participants estarà integrada per
tres membres de l’Assemblea
a) El/la de major edat actuarà com a President/a.
b) El/la de menor edat actuarà com Secretari/ària.
c) Les candidatures podran designar interventor/es.
ART 37.- Seran electores tots els membres de l'Assemblea nomenats per les APIMAS per assistir a
l'Assemblea General.
ART 38.- Seran elegibles totes les APIMAS que presentin la seva candidatura per escrit.
ART 39.- La Junta Directiva serà l’encarregada de realitzar les funcions de Junta Electoral, que
seran:
a) Admetre les candidatures, que s’enviaran a FAPA MALLORCA per qualsevol mitjà que asseguri la
seva recepció 48 hores abans del inici de l'Assemblea General. Si aquestes no són suficients per
cobrir els llocs vacants es podran admetre candidatures durant la celebració de l'Assemblea
b) Realitzar les paperetes de votació.
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c) Resoldre les reclamacions que puguin produir-se.
ART 40.- Podran presentar-se per membres de la Junta Directiva de FAPA MALLORCA, de la següent
forma:
a) APIMAS que presentin la seva candidatura individual.
b) APIMAS que presentin la seva candidatura conjunta.
ART 41.- De les paperetes de votació (en cas d’haver més candidatures que llocs a cobrir):
1.- Els noms de les APIMAS candidates s’ordenaran alfabèticament pel nom del centre o el seu
propi.
2.- Si l’APIMA es presenta formant part d’una candidatura conjunta, sota el seu nom figurarà un
signe distintiu per diferenciar-la de les individuals o d’altres conjuntes que es presentin.
3.- Davant del nom de cada APIMA haurà un requadre.
4.- Els votants marcaran amb una creu el nombre màxim de llocs a cobrir menys un.
ART 42.- La Junta Directiva quedarà constituïda per aquelles candidatures que hagin obtingut el
major nombre de vots.
ART 43.- Les vacants que es produeixin en el si de la Junta Directiva es cobriran per ordre per les
següents candidatures que no foren elegides.
ART 44.- En el supòsit d’absència de substituts/es, les vacants seran cobertes a proposta de la
Junta Directiva i ratificades en la immediata Assemblea que es celebri.
ART 45.- Període de manament de la Junta Directiva:
a) El període de manament dels membres elegits serà de dos anys a partir de la data en que foren
designats.
b) Els membres que surtin podran ser reelegits, presentant nova candidatura.
CAPÍTOL X
ELECCIONS DE REPRESENTANTS EN LA ASSEMBLEA DE COAPA BALEARES
ART 46.- Es realitzaran pel mateix procediment que les Eleccions a membres de la Junta Directiva de
FAPA MALLORCA.
ART 47.- El 50% dels representants serà elegit per la Junta Directiva de FAPA MALLORCA.
ART 48.- El 50% restant serà elegit per l'Assemblea General.
ART 49.- Els/les representants elegits/des per l'Assemblea General contreuen l’obligació d’assistir a
aquelles reunions de coordinació a les que siguin convocats/des pel/per la President/a o persona
en qui delegui.
ART 50.- El present Reglament s’aprova per l'Assemblea General Extraordinària celebrada en Palma
el 24 de novembre de 1995, i es modifica a la XXVIII Assemblea general Extraordinària celebrada el
28 de març de 2014.
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