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MODIFICACIÓ PARCIAL D’ESTATUTS
MOTIVACIÓ GENERAL
La proposta de modificació dels estatuts actuals, aprovats el 15/11/2003 i modificats
parcialment el 28/03/2014, ve motivada per la necessitat d’incorporar alguns requisits de la Llei
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, recollir el nou organigrama de gestió i
adaptar algunes finalitats a la realitat actual.
De la mateixa manera també es proposen algunes correccions ortogràfiques o millores de la
redacció que no modifiquen el contingut i significat dels articles, com la utilització de llenguatge
de gènere neutre quan sigui possible, seguint les recomanacions de l’Institut Balear de la Dona.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
A continuació indicam els articles nous o que es pretenen modificar, la justificació i la proposta
de nova redacció (les modificacions no significatives indicades al segon paràgraf no es
detallen):

REDACCIÓ ACTUAL
1

ART. 1.- DENOMINACIÓ
L’entitat regulada pels presents Estatuts es denomina FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE MALLORCA [...]

Canvi de denominació per recollir la
realitat actual de pluralitat de
tipologies de famílies, així com ja
estan fent algunes associacions.
2

ART. XX.- EXERCICI ECONÒMIC
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda
tancat el 31 de desembre.

ART. 6.- OBJECTE
d) Vetllar per la millora de la qualitat de l’ensenyament

Millora de la redacció
4

L’entitat regulada pels presents Estatuts es denomina
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES
D’ALUMNES DE MALLORCA, d’ara endavant
anomenada FAPA MALLORCA [...]

NOU ARTICLE

Adaptació a legislació vigent.

3

PROPOSTA

d) Vetllar i treballar per la millora de la qualitat de
l’ensenyament

ART. 6.- OBJECTE
f) Promoure i organitzar activitats, serveis d’estudis, programació, informació,
assistència tècnica, gestió especialitzada i altres que aconsellin les circumstàncies de
cada moment

Millora de la redacció

f) Promoure i organitzar activitats, estudis, programació,
informació, assistència tècnica, gestió especialitzada i
altres que aconsellin les circumstàncies de cada
moment

1

5

ART. 6.- OBJECTE
g) Promoure i realitzar activitats de formació d’APIMA i de famílies.

Millora de la redacció per ampliar
els destinataris de la formació.
6

g) Promoure i realitzar activitats de formació.

ART. 6.- OBJECTE

6.1) Afegir nova finalitat per recollir
la realitat actual de la Federació

h) Vetllar i treballar per la millora de la participació activa
de les mares i els pares d’alumnes en tot allò que afecta
a l’educació i protecció dels seus fills i filles.

6.2) Afegir nova finalitat per recollir
la realitat actual de la Federació

i) Promoure accions i projectes de suport a les famílies
en situació de risc per motius socials, econòmics,
personals o d’altre tipus, per millorar la seva situació.

6.3) Afegir nova finalitat per recollir
la realitat actual de la Federació

j) Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el
voluntariat.

6.4) Afegir nova finalitat per recollir
la realitat actual de la Federació

k) Promoure la llengua catalana i la cultura pròpia
d’aquesta comunitat autònoma.
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ART. 23.- CLASSES D’ASSEMBLEES GENERALS I CONVOCATÒRIA

Afegir paràgraf per recollir la
convocatòria d’una Assemblea
Extraordinària d’urgència.

8

Per a la convocatòria d’una reunió Extraordinària de
l’Assemblea General no serà necessària l’antelació
exposada anteriorment quan la Junta Directiva consideri
que hi ha raons d’urgència que ho justifiqui. En aquest
cas, la convocatòria no serà en un termini inferior als
cinc dies.

ART. 31.- FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
e) Subscriure contractes, atorgar poders de representació en favor de terceres
persones, exercitar accions i oposar excepcions en procediments judicials, acceptar
donatius, legats i herències i realitzar qualsevol altres actes similars en interès de la
Federació.

e) Subscriure contractes, convenis de col.laboració,
Especificar la possibilitat de signar
convenis de col·laboració amb altres atorgar poders de representació en favor de terceres
persones, exercitar accions i oposar excepcions en
entitats.
procediments judicials, acceptar donatius, llegats i
herències i realitzar qualsevol altres actes similars en
interès de la Federació.
9

ART. 35.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA
Per poder disposar dels fons dels comptes bancaris dels què sigui titular la Federació,
es precisarà la firma conjunta del/de la President/a o un/una membre de la Junta amb
delegació especial i la del/de la Tresorer/a.

Modificar la redacció per mantenir
la coherència amb l’apartat b) del
mateix article.
10

Per poder disposar dels fons dels comptes bancaris dels
què sigui titular la Federació, es precisarà la firma
conjunta del/de la President/a o persona delegada i la
del/de la Tresorer/a.

ART. 40.- COMISSIONS DE TREBALL
Per a una adequada distribució del treball, es podran crear les següents comissions:
a) Assumptes econòmics
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b) Relació amb els mitjans de comunicació i imatge.
c) Relacions amb les Administracions públiques.
d) Relacions amb les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes i altres entitats de
participació ciutadana.
e) Ensenyances Mitges.
f) Esports.
g) Salut Escolar i Medi Ambient.
h) Qualsevol altra que s’estimi convenient crear.
Modificar la redacció: eliminar la relació
de comissions ja que la necessitat de
crear-les van canviant amb els anys.
11

Per a una adequada distribució del treball, es
podran crear les comissions de treball que la Junta
Directiva estimi convenients.

ART. 41.- CARÀCTER I FUNCIONS DE LA SECRETARIA TÈCNICA
La Junta Directiva podrà nomenar un/una Secretari/ària Tècnic/a que s’encarregarà de
dirigir l’oficina i serveis de la Federació, coordinar les activitats de les Comissions de
Treball i preparar les sessions de la Comissió Permanent, Junta Directiva i Assemblea
General, així com qualsevol altres funcions que se li encomanin. El/la Secretari/ària
Tècnic/a assistirà a les reunions dels mencionats òrgans col·legiats amb veu, però
sense vot. L’activitat que compleixi el/la Secretari/ària Tècnic/a podrà ser retribuïda.

Substitució per dos articles nous que recullen l’organigrama de gestió actual de la Federació.
ART. XX.- CARÀCTER I FUNCIONS DE LA GERÈNCIA O DIRECCIÓ GENERAL
La Junta Directiva podrà nomenar una Gerència o Direcció General, en qui delegarà els
poders i funcions per a la gestió ordinària de la Federació.
S’encarregarà de dirigir i coordinar l’equip tècnic de la Federació, així com de coordinar els
projectes de la Federació, propostes de la Junta Directiva i acords de l’Assemblea General.
Donarà suport a la Junta Directiva en les seves funcions, preparació de les seves reunions i
altres funcions que aquesta li encarregui.
Podrà representar a la Federació, per delegació expressa de la Junta Directiva, en aquells
òrgans, actes o reunions que es consideri oportuns.
Retrà comptes de la seva gestió a la Junta Directiva i podrà assistir amb veu però sense vot
a les reunions de la Junta Directiva, de la Comissió Permanent i de l’Assemblea General.
L’activitat de la Gerència o Direcció General podrà ser retribuïda.
ART. XX.- CARÀCTER I FUNCIONS DE L’EQUIP TÈCNIC.
La Junta Directiva, a proposta de la Gerència o Direcció General, podrà nomenar un equip
tècnic per dur a terme les activitats de gestió ordinària necessàries per al bon funcionament
de la Federació.
Retrà comptes de la seva gestió a la Gerència o Direcció General i, quan ho consideri
oportú la Junta Directiva, podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions de la Junta
Directiva, de la Comissió Permanent i de l’Assemblea General.
L’activitat de l’equip tècnic podrà ser retribuïda.
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ART. 46.- DISSOLUCIÓ
La Federació es dissoldrà en virtut d’acord de l’Assemblea General Extraordinària,
constituïda a l’efecte, de conformitat amb l’article 25.

Afegir per adaptació a legislació
vigent.

En cas de dissolució actuarà com a comissió liquidadora
la Junta Directiva o una comissió liquidadora que designi
l’Assemblea General a l’efecte.
El romanent net que resulti de la liquidació serà lliurat
directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim
de lucre que designi l’Assemblea General.
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