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XXXII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FAPA MALLORCA 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L’ASSEMBLEA 

Data i lloc Videoconferència, 30 de juliol, a les 18h en 2a convocatòria  

La durada estimada de l’assemblea és de 2 hores. 

Assistència  Poden assistir a l’assemblea totes les mares i els pares associats a les 
APIMA federades a FAPA Mallorca. 

 De manera excepcional i degut al format de videoconferència, només 
tindrà vot una persona1 que l’APIMA designi com a representant, amb la 
certificació corresponent que se us ha enviada. 

 La resta d’assistents tendran veu però no vot. 

 Les APIMA que hagin confirmat assistència a l’Assemblea rebran el 
dia anterior un enllaç a la videoconferència i les instruccions.  

Vots Cada APIMA tendrà 1 vot per cada 100 socis o fracció de 100. 
● Fins a 100 socis: 1 vot        
● de 101 a 200 socis: 2 vots 
● de 201 a 300 socis: 3 vots       
● de 301 a 400 socis: 4 vots, etc. 

Representació  Les APIMA podran delegar el seu vot en un altre membre d’una APIMA 
federada a FAPA Mallorca.  

 Caldrà comunicar-ho per escrit mitjançant una certificació dirigida a la 
presidència de FAPA Mallorca. 

Propostes  Les APIMA tenen dret a presentar punts per incloure a l’ordre del dia. 

 Les propostes individuals s’han de presentar1 per escrit al menys 3 dies 
hàbils abans de l’inici de la sessió o 24 hores abans si les presenten un 
mínim del 10% dels socis de FAPA Mallorca.  

Candidatures  Adjuntam sol·licitud de candidatura a la junta directiva de FAPA Mallorca 

 Enviar a info@fapamallorca.org abans del 28 de juliol o durant la 
celebració de l’assemblea. En qualsevol cas s’ha d’entregar l’original. 

 

 
1 Alguns requisits s’han modificat excepcionalment degut a la situació de pandèmia i han 
estat aprovats per la junta directiva dia 15 de juliol de 2020. 

IMPORTANT!! enviar abans del 28 de juliol a info@fapamallorca.org 

1. Certificació d’assistents i representants a l’assemblea. 
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