
Estatuts de la federació d'associacions de famílies d'alumnes de mallorca 

CAPÍTOLI 
DENOMINACIÓ, OBJECTE 1 DOMICILI 

ART. 1.- DENOMINACIÓ 

L'entitat regulada peis presents Estatuts es denomina FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES 
D'ALUMNES DE MALLORCA, d'ara endavant anomenada FAPA MALLORCA i es regirá per i'article 22.1 de 
la Constitució Espanyola de 6 de desembre de 1978, per l'article 5.5 de la Llei Orgánica Reguladora del Dret a 
lEducació (LODE), per la Llei orgánica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, pel Decret 188/2003 
de 28 de novembre que regula les associacions de pares, mares i tutors legals d'alumnes i les federacions i 
confederacions, ¡ per la resta de disposicions legais vigents. 

ART. 2.- PERSONALITAT 

FAPA MALLORCA té personalitat jurídica própia i plena capacitat d'obrar, independentment de la deis seus 
associats. 

ART. 3.- AMBIT TERRITORIAL 

FAPA MALLORCA estendrá la seva actuació a tot l'ámbit territorial de l'ilia de Mallorca. 

ART. 4.- DOMICILI 

El domicili de FAYA MALLORCA es fixa a Palma de Mallorca, carrer Gremi de Tintorers núm. 2, Polígon Son 
Castelló, CP 07009, Palma i podrá establir les oficines i dependéncies que acordi la Junta Directiva, ja sigui a Palma 
o a qualsevol altra població de Mallorca. 

ART. 5.- DURADA 

FAYA MALLORCA es constitueix per temps indefinit i només es podrá dissoldre per causes legais o estatutáries. 

ART. 6.- OBJECTE 

FAYA MALLORCA tendrá per objecte: 

a) Promoure la constitució d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes en els centres docents públics, concertats 
i privats i promocionar la seva participació efectiva dins la comunitat escolar. 

b) Ostentar la representació deis seus membres davant els organismes públics, en relació ais problemes que els 

4 1 	 afectin i facilitar-los la informació, col laboració i assisténcia de qué es disposi. FAYA MALLORCA respectará 
escrupolosament l'autonomia en l'ámbit d'actuació deIs seus associats que els és propi, si bé podrá fer 

jIJ 	 recomanacions i suggeriments de carácter general, amb la finalitat de mantenir una unitat de criteris en la seva 

L4 	 projecció exterior. 

c) Recaptar, obtenir, classificar ¡ difondre informació general o especialitzada relativa a l'ámbit d'actuació. 

d) Vetllar i treballar per la millora de la qualitat de i'ensenyament. 

e) Promoure la creació i dotació de beques, ajudes, bosses de viatges ¡ similars que puguin facilitar i'educació 
de l'alumnat. 

O Promoure, organitzar i realitzar activitats, estudis, programació, informació, assisténcia técnica, gestió 
especiaiitzada i altres que aconsellin les circumstáncies de cada moment. 

g) Promoure ¡ realitzar activitats de formació. 

h) Vetllar ¡ treballar per la millora de la participació activa de les famílies d'alumnes en tot alló que afecta a 
l'educació ¡ protecció deis seus fihIs i filies. 

i) Promoure accions ¡ projectes de suport a les famílies en situació de risc per motius socials, económics, 
personals o d'aitre tipus, per millorar la seva situació. 

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

k) Promoure la llengua catalana i la cultura própia d'aquesta comunitat autónoma. 

1) Qualsevol altre que, de mode directe o indirecte, pugui contribuir a la realització deIs fins de la Federació. 

En queda exclós qualsevol ánim de lucre. 
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ART. 7.- MEDIS 

Per al compliment deis seus objectius, FAPA MALLORCA podrá: 

a) Promoure, facilitar i utilitzar tots els medis lícits de propaganda, informació i difusió que permetin donar a 
conáixer les activitats federatives. 

b) Incorporar-se a Associacions i Organismes d'ámbit territorial superior al seu, dedicades a finalitats similars. 

c) Estimular les reiacions entre les Associacions de Pares i Mares dAlumnes del seu ámbit territorial i de la 
resta de i'Estat Espanyol. 

d) Fer ús de qualsevol altres mitjans lícits al seu abast que contribueixin a la realització deis seus fins. 

CAPÍTOL II 
DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ 

ART. 8.- SOL-LICITUD 

Podran integrar-se a FAPA MALLORCA les Associacions de Pares i Mares dAlumnes, o Associacions de Famílies 
d'Alumnes, d'ara endavant anomenades ASSOCIACIONS, de centres docents de Mallorca -públics, privats i 
concertats- que ho sol• licitin. 

ART. 9.- MEMBRES 

Tenen la condició de membres les ASSOCIACIONS que es trobin legaiment constituTdes i formin part d'aquesta 
Federació. 

ART. 10.- ALTES 

La incorporació a FAPA MALLORCA tendrá carácter voluntari i es durá a terme en ser admesa la sol licitud 
formulada amb aquest fi. 

ART. II.- PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ 

L'admissió definitiva de membres de FAPA MALLORCA correspon a iAssemblea General. La Junta Directiva, amb 
el vot favorable de dos terços deis membres presents, podrá acordar l'admissió provisional. 

ART. 12.- CONDICIONS PER A L'ADMISSIÓ 

L'acord d'admissió s'adoptará previa petició de l'ASSOCIACIÓ interessada, formalitzada per escrit que anirá 
acompanyada deis següents documents: 

a) Capia autoritzada deis Estatuts corresponents i la resolució que els aprova. 

b) Certificació expressa del número assignat en el Registre d'Associacions, ilistat de components de la Junta 
Directiva ¡ nombre de socis que formen part de l'Associació en la data en qué s'hagi acordat la integració a la 
Federació. 

c) Certificació de i'acord adoptat per lAssemblea General en ordre a integrar-se a FAPA MALLORCA, aixi 
com el nomenament de la persona o persones que hagin de representar-la en el si d'aquesta. 

ART. 13.- NOMBRE DE MEMBRES 

El nombre de membres de FAPA MALLORCA será iiIimitat. 

ART. 14.- DEURES 

Són deures deis membres de FAPA MALLORCA: 

a) Complir diiigentment les funcions que FAPA MALLORCA eis encomani. 

b) Complir tot alió que es disposa en els prcsents Estatuts. 

c) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per iAssembiea General. 

ART. 15.- QUOTES 

La quota inicial será igual per a totes les Associacions. Les periódiques ¡ extraordináries seran proporcionals en la 
seva quantia al nombre de socis de les Associacions. La determinació d'aquestes, així com les deis membres adherits, 
será fixada per Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

j 
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ART. 16.- PAGAMENT DE QUOTES 

Les quotes hauran de pagar-se abans del 31 de desembre de cada any o dins el termini que es fixi si fossin 
extraordináries. 

Podran ser suspeses en i'exercici deis seus drets les ASSOCIACIONS que sense causa justificada, ajudici de la Junta 
Directiva de FAPA MALLORCA, no hagin fet efectives les quotes en el termini establert en el pargraf anterior. 

Maigrat aixó, la Junta Directiva podrá concedir moratória o dispensar del pagament total o parcial de les quotes 
fixades quan concorrin circumstáncies especials, i donará compte de tal decisió a la primera Assemblea General que 
es ceiebri perqué ho ratifiqui. 

ART. 17.- DRETS 

Són drets deis membres de FAPA MALLORCA: 

a) Assistir a les Assemblees en les condicions que s'estableixen a l'art. 22. 

b) Exposar a la Junta Directiva les iniciatives i suggeriments que creguin oportuns i rebre la resposta pertinent. 

c) Utilitzar els serveis federatius que, en benefici deis seus membres, tengui establerts FAPA MALLORCA. 

d) Tenir veu i vot a les Assemblees Generals. 

e) Elegir i ser elegit per ocupar cárrecs a la Junta Directiva. 

f) Posseir un exemplar deis Estatuts. 

ART. 18.- PÉRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE 

A més de les que en el seu cas preveu la legislació vigent, la condició de membre de FAPA MALLORCA es perdr 

	

A 	
per alguna de les següents causes: 

a) Sol licitud de baixa voluntária manifestada per escrit a la Presidencia. 

b) Incompliment d'alló que es preveu en aquests Estatuts o omissió reiterada en l'assumpció d'obligacions 

	

¡ 	
acordades peis órgans de govem de la Federació. 

e) Mancança reiterada del pagament de quotes. 

d) Actuació en contra deis fins de FAPA MALLORCA. 

CAPÍTOL III 

V i 	 DELS ÓRGANS DE GOVERN, 1 ASSESSORAMENT 

\ 	 ART. 19.- ÓRGANS DE GOVERN 

La Federació es regirá peis següents órgans de govem: 

a) Assemblea General. 

b) Junta Directiva. 

c) Comissió Permanent. 

ART. 20.- CARÁCTER 1 COMPOSICIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

L'Assemblea General és l'órgan suprem de FAPA MALLORCA i estará integrada per: 

a) Els representants de cada una de les ASSOCIACIONS que formen FAPA MALLORCA. 

b) La Junta Directiva de FAPA MALLORCA. 

Exerciran les funcions de la Presidencia i la Secretaria de les Assemblees aquelles persones que les exerceixen a la 
Junta Directiva de FAPA Mallorca. 

ART. 21.- REPRESENTACIÓ A L'ASSEMBLEA 

En el cas que una ASSOCIACIÓ no pugui comptar amb un representant per assistir a lAssemblea General, podrá 
delegar en un altre membre de l'Assemblea si ho comunica per escrit a la Presidncia de FAPA MALLORCA. La 
delegació només es podrá atorgar a un membre, es limitará als assumptes anuneiats a l'ordre del dia i només será 
válida per a la reunió per a la qual fou conferida. 
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ART. 22.- PARTICIPACIÓ A L'ASSEMBLEA 

Les associacions federades tendran veu i disposaran d'un vot per cada 100 socis o fracció. Podran assistir cts deiegats 
anomenats per les ASSOCIACIONS membres de FAPA MALLORCA. 

ART. 23.- CLASSES D'ASSEMBLEES GENERALS 1 CONVOCATÓRIA 

Les Assemblees Generals poden ser Ordináries i Extraordináries. 

LAssemblea General Ordinária es reunirá preceptivament en el primer semestre de cada any natural. 

L'Assemblea Extraordinária es reunirá sempre que ho proposi la Presidencia de la Junta Directiva, un terç deis 

T 	

membres d'aquesta o ho soliiciti expressament un grup de membres de FAPA MALLORCA que en conjunt 
representi al menys el vint per cent del total d'ASSOCIACIONS federades. 

Per a ambdues classes dAssemblees, la convocatória, lliurada per la Secretaria amb el vist i plau de la Presidencia, 
contindrá l'ordre del día corresponent, en el qua] s'haurá d'incloure inexcusablement, en el moment de començar la 
reunió, tot assumpte proposat per al menys un deu per cent deis membres de FAPA MALLORCA, sempre que s'hagi 
presentat almenys 48 hores abans de que s'iniciY la sessió. 

La convocatória es comunicará a tots els membres de FAPA MALLORCA mitjançant carta certificada o una altra 
forma que asseguri el seu coneixement amb una antelació mínima de vint dies. Per a la convocatória d'una reunió 
Extraordinária de l'Assembiea General no será necessária l'anteiació exposada anteriorment quan la Junta Directiva 
consideri que hi ha raons d'urgncia que ho justifiqui. En aquest cas, la convocatória no será en un termini inferior als 
cinc dies. 

ART. 24.- COMPETÉNCIES DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

Pertoca a l'Assembiea General: 

a) Elegir i destituir cts membres de la Junta Directiva. 

b) Aprovar les modificacions deis Estatuts i altres normatives internes. 

c) Acordar l'expulsió de membres de FAPA MALLORCA. 

d) Aprovar la dissolució de FAPA MALLORCA. 

e) Aprovar cts plans d'actuació, tant els de carácter anual com els específics per a cada cas. 

O Examinar i, en el seu cas, aprovar els pressupostos d'ingressos i despeses, així com el compte de iiquidació ¡ 

f 	la disposició de 

g) Examinar i, en el seu cas, aprovar la Memória de Gestió que anualment ha de presentar la Junta Directiva. 

1 	h) Adoptar acords en relació als assumptes que figuren melosos en l'ordre del dia. 

i) Fixar, a proposta de la Junta Directiva, les quotes d'entrada i anuals, ordináries i extraordináries que han de 
satisfer els membres de FAPA MALLORCA. 

j) Aprovar la incorporació definitiva de nous membres. 

k) Sol licitar la declaració d'utilitat pública de FAPA MALLORCA. 

ART. 25.- CONSTITUCIÓ 1 RÉGIMS D'ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

L'Assemblea General quedará v&lidament constituTda en primera convocatória quan hi concorrin la meitat més un 
deis membres, per si o mitjançant representant degudament autoritzat i, en segona convocatória, qualsevol que sigui 
el nombre de membres assistents. 

Els acords relatius a elecció ¡ destitució de membres de la Junta Directiva, modificació dEstatuts, dissolució de la 
Federació i adquisició o alienació de mobles o immobles no previstos en el pressupost anual, hauran de ser adoptats 
en Assemblea General Extraordinária, exigint-se per a la seva validesa el vot favorable d'almenys, dos terços deis 
membres presents acreditats. 

Els acords referents a fixació de quotes extraordináries de la Federació hauran d'adoptar-se en Assemblea 
Extraordinária amb el vot favorable de la majoria deis membres presents acreditats. 

Tots els altres assumptes podran ser resolts en Assemblea Ordinária per majoria simple de vots. 

De tota la reunió de l'Assemblea General s'estendrá acta en el llibre corresponent i en ella es fiará constar el nombre 
d'assistents, els assumptes tractats ¡ els acords adoptats amb indicació deis vots a favor, en contra, possibles 
abstencions, en blanc i nuls. L'acta será redactada per la Secretaria i subscrita per les persones que ocupen la 



z,  a 	Estatuts de la federació d'associacions de famílies d'alumnes de mallorca 

Presidencia ¡ la Secretaria, ¡ será aprovada a la seguent reunió de l'Assemblea General. Les certificacions de les actes, 
així com els testimonis deis acords en elles continguts s'expediran, quan procedeixi, de la mateixa manera. 

ART. 26.- CARÁCTER 1 COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva és l'órgan encarregat de governar i administrar la Federació i d'executar i fer complir els acords 
adoptats en Assemblea General. 

Estará composta per quinze membres, com a máxim. 

ART. 27.- ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERÍODE DE MANDAT 1 SUBSTITUCIONS 

Les ASSOCIACIONS que hagin de formar part de la Junta Directiva seran elegides, d'entre les que hagin presentat la 
seva candidatura, mitjançant votació emesa pels membres de dret de l'Assemblea General corresponent. L'escrutini 
de vots es realitzará per la taula d'elecció, designada per les persones delegades de les associacions participants i 
integrada per tres membres, el de més edat deis quals exercir& la Presidncia de la taula i el més jove exercirá la 
Secretaria, en presencia deis interventors designats per les candidatures concurrents. El període de mandat deis 
membres electes será de dos anys a partir de la data en que foren designats, amb possibilitat de reelecció. 

Les vacants de membres de la Junta Directiva que es produeixin durant aquest periode, seran cobertes, pel seu ordre, 
per les següents candidatures que no foren elegides per no ser suficient el nombre de vots obtinguts. En el supósit 
d'absncia de substituts, les vacants seran cobertes a proposta de la Junta Directiva i ratificades a la immediata 
Assemblea General que es celebri. 

ART. 28.- CON STITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El vuité dia hábil a comptar des del següent en qué hagi tingut lloc l'elecció, els representants designats per cada 
ASSOCIACIÓ membre de la Junta Directiva es reuniran amb carácter constitutiu. lnterinainent, exercirá la 
Presidencia la persona de més edat entre les presents, ¡ exercirá la Secretaria, la de menys edat. 

Dentre les persones que representin a les Associacions membres de la Junta Directiva es designaran, mitjançant 
/votació, les que hagin d'ocupar els cárrecs de la Presidéncia, Vicepresidéncies, Secretaria, Tresoreria i Intervenció. 
Els membres de la Junta Directiva que no ostentin cárrec específic tendran la consideració de vocals. Tots els 
membres tendran un carácter personalitzat i no estaran mediatitzats per les ASSOCIACIONS de les quals formen 
part. 

ART. 29.- COMPETÉNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Pertoca a la Junta Directiva: 

a) Programar les activitats de FAPA MALLORCA. 

b) Executar els acords adoptats per l'Assemblea General. 

c) Administrar el patrimoni, una vegada sotmés a l'Assemblea General el pressupost anual d'ingressos ¡ 
despeses, així com la liquidació de l'exercici anterior. 

d) Delegar en qualsevol deis seus components l'execució d'acords i la realització de gestions determinades i 
supervisar el seu compliment. 

e) Delegar en la Comissió Permanent les facultats de gestió ordinária i la resolució d'assumptes sobre matéries 
concretes. 

O Adoptar, en cas d'extrema urgéncia, decisions sobre temes de competéncia de l'Assemblea General; en aquest 
cas se I'haurá de convocar immediatament per donar-li compte d'alló que s'ha actuat i sol licitar la seva 
ratificació. 

Ç 	
g) Desconcentrar les seves funcions mitjançant la constitució de Coordinadores Comarcals d'Associacions en 
aquelles comarques on les ASSOCIACIONS ho hagin sol licitat en escrit dirigit a la Presidéncia, i anomenar 
una Coordinació General i Delegacions Comarcals. 

h) Anomenar i separar ell personal contractat al servei de la FAPA MALLORCA i adoptar els acords pertinents 
en ordre a les seves relacions laborais. 

i) Prendre decisions sobre tots els altres assumptes que no estiguin expressament reservats a l'Assemblea 
General. 
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ART. 30.- FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva podrá reunir-se en qualsevol deis locais o dependncies socials aIs quals es refereix lart. 4 sense 
necessitat de previa autorització de l'Assemblea General. 

La Junta Directiva es reunirá ordináriament una vegada al mes i, extraordináriament, sempre que ho determini la 
Presidencia, a instáncia própia o a petició de la tercera part deis seus membres. 

L'assistáncia a les reunions de la Junta Directiva será obligatória per ais membres que la formen. En cas 
d'impossibilitat d'acudir, hauran d'excusar la seva absncia mitjançant comunicació a la Presidáncia. L'absáncia 
injustificada a tres reunions consecutives o a cinc no consecutives durant el seu mandat donará lioc a la baixa com a 
membre de la Junta Directiva. 

La convocatória de les reunions, que inclourá en tot cas el corresponent ordre del día, la realitzará la Presidáncia de la 
Junta o la persona en qui es delegui, amb una antelació mínima de set dies en cas de les ordináries i de dos dies en les 
extraordináries o en el termini que s'estimi suficient perquá aquella arribi a coneixement deis membres quan concorri 
causa justificada. 

L'eiaboració de l'ordre del día de les sessions correspon a la Presidáncia, a la vista del programa confeccionat per la 
Secretaria i les peticions que al respecte hagin formuiat eis membres de la Junta Directiva amb una antelació mínima 
de set dies. Especialment, previa autorització de la Presidáncia, podran assistir a les reunions de la Junta Directiva 
persones que no formin part de la mateixa, amb veu peró sense vot. 

Les decisions de la Junta Directiva s'adoptaran per majoria de vots deis membres assistents. Per a l'admissió 
provisional de nous membres será d'apiicació el que disposa l'art. 11. 

ART. 31.- FUNCIONS DE LA PRESIDÉNCIA 

Són funcions de la Presidencia: 

a) Ostentar la representació de FAPA MALLORCA. 

-' b) Convocar i presidir les reunions de i'Assemblea i de la Junta Directiva. 

c) Ordenar pagaments amb cárrec als fons de la FAPA MALLORCA. 

d) Visar les actes de les reunions de lAssemblea General i de la Junta Directiva. 

e) Subscriure contractes, convenís de col.laboració, atorgar poders de representació en favor de terceres 
persones, exercitar accions i oposar excepcions en procediments judicials, acceptar donatius, llegats i herncies 
i realitzar qualsevol altres actes similars en interés de la Federació. 

f) Vetllar per l'execució deis acords adoptats en Assembiea General i en Junta Directiva. 

g) Complir i fer complir degudament els presents Estatuts. 

h) Proposar a la Junta Directiva la contractació i cessament de personal laboral al servei de FAPA 
MALLORCA. 

i) Qualsevol altra d'inters per a i'aplicació d'aquests Estatuts. 

ART. 32.- SUPLÉNCIA TEMPORAL DE LA PRESIDÉNCIA 

En els casos d'absncia Yo malaltia de la persona que exerceix la Presidáncia, aquesta será substituida en les seves 
funcions per qui exerceixi la Vicepresidáncia primera o, en el seu cas, la segona. En defecte d'ambdues, será 
substituida pel membre que la Junta Directiva designi. Aquesta supláncia no podrá perliongar-se per temps superior a 
dos mesos. 

ART. 33.- CESSAMENT DE LA PRESIDÉNCIA 

La persona que exerceixi la Presidáncia cessará en les seves funcions al termini del seu mandat o en produir-se alguna 
de les causes següents: 

a) Absncia o malaltia durant més de dos mesos continuats. 

b) Pérdua de la condició de membre de I'ASSOCIACIÓ que l'hagi designada per formar part de la Junta 
Directiva. 

c) Renúncia motivada, acceptada per majoria simple deis membres presents en votació de Junta Directiva. 

d) Destitució acordada per dos terços deis membres de la Junta Directiva. 
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e) Moció de censura aprovada per dos terços deis membres, en votació secreta, en Assemblea General 

\Ç 	Extraordinária. La designació de la nova Presidáncia es durá a terme en la forma prevista a lart. 28. El seu 
mandat será vigent durant el temps que resti per completar el període de dos anys al qua¡ es refereix l'art. 27. 

ART. 34.- FUNCIONS DE LA SECRETARIA 

Són funcions de la Secretaria: 

a) Redactar les actes de les reunions de lAssemblea General i de la Junta Directiva, i signar-les juntament 
amb la Presidencia. 

b) Expedir certificacions i testimonis particulars relatius a les actes, amb el vist i plau de la Presidencia.. 

c) Dur el ilibre de registre deis membres de FAPA MALLORCA. 

	

( 	 d) Tenir cura de qualsevol altra documentació d'interés per a la bona marxa de FAPA MALLORCA. 

ART. 35.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA 

Pertoca a la Tresoreria: 

a) Custodiar i gestionar els fons de FAPA MALLORCA. 

	

- 	 b) Autoritzar amb la seva firma, juntament amb la de la Presidencia o persona delegada, els pagaments que es 
determinin. 

c) Dur eis llibres i emetre informes sobre els assumptes económics i financers. 

d) Preparar els comptes de la liquidació deis pressupostos i els balanços de situació. 

e) Dirigir, en el seu cas, la Comissió d'Assumptes Económics. 

O Elaborar juntalnent amb la Presidencia el projecte de pressupost anual. 

Per poder disposar deis fons deis comptes bancaris deis qué sigui titular FAPA MALLORCA, es precisará la firma 
conjunta del membre que exerceix la Presidencia o una persona delegada i la del membre que exerceix la Tresoreria. 
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ART. 36.- FUNCIONS DE LA INTERVENCIÓ 

Pertoca a la Intervenció: 

a) Intervenir les funcions de la Tresoreria. 

ART. 37.- SUPLÉNCIA 1 CESSAMENT DE LES VICEPRESIDÉNCIES, SECRETARIA, TRESORERIA 1 
INTERVENCIÓ. 

Per a la suplencia temporal i cessament de les vicepresidncies, Secretaria, Tresoreria i Intervenció, será d'apiicació 
el que disposen els art. 32 i 33 deis presents Estatuts. 

ART. 38.- COMPOSICIÓ 1 FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

La Comissió Permanent és un órgan col iegiat dimamant de la Junta Directiva. Está composta per la Presidncia, una 
Vicepresidencia, la Secretaria, la Tresoreria o la Intervenció ¡ una vocalia. 

Les seves funcions seran: 

a) Estudiar els assumptes que s'han de sotmetre a la Junta Directiva, així com els antecedents i documentació 
inherents a aquestes qüestions, i elaborar propostes concretes de resoiució. 

b) Adoptar decisions en tots els temes que Ii encomani la Junta Directiva per obtenir una major agilitat en 
1' actuació federativa. 

c) Executar els acords de la Junta Directiva. 

d) Adoptar, en cas d'extrema urgencia, decisions sobre temes relatius a gestió i administració que competeixen 
a la Junta Directiva i donar-hi compte immediat per a la seva ratificació. La Comissió Permanent es reunirá 
almenys una vegada al mes i donará compte de les seves activitats a la Junta Directiva en cada reunió d'aquesta. 

ART. 39.- DESIGNACIÓ DE VOCALS CONSULTIUS 1 LA SEVA MISSIÓ 

Amb l'objecte que la Federació disposi d'assistncia técnica especialitzada, la Junta Directiva podrá nomenar vocals 
consultius entre aquelies persones amh coneixements tcnics suficients i acreditat prestigi professional que consideri. 
El cárrec haurá de ser proposat a la persona interessada qui, en acceptar-ho, n'assumirá les obligacions inherents, 
conforme es determini al nomenament corresponent. Les vocalies consultives tendran una durada en el cárrec de dos 
anys i la Junta pot acordar la seva reelecció. 



Estatuts de la federació d'associacions de famílies d'alumnes de mallorca 

ART. 40.- COMISSIONS DE TREBALL 

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

Les persones responsables de cada comissió hauran de ser membres de la Junta Directiva i s'hi poden integrar altres 
persones que no en formin part. 

CAPÍTOL IV 
DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA FEDERACIÓ 

ART. 41.- CARÁCTER! FUNCIONS DE LA GERÉNCIA O DIRECCIÓ GENERAL 

La Junta Directiva podrá nomenar una Gerencia o Direcció General, en qui delegará els poders i funcions per a la 
gestió ordinária de FAPA MALLORCA. 

S'encarregará de dirigir i coordinar l'equip tcnic de la Federació, així com de coordinar els projectes de FAPA 
MALLORCA, les propostes de la Junta Directiva i els acords de l'Assemblea General. 

Donará suport a la Junta Directiva en les seves funcions, preparació de les seves reunions i altres funcions que 
aquesta Ii encarregui. 

Podrá representar a FAPA MALLORCA, per delegació expressa de la Junta Directiva, en aquells órgans, actes o 
reunions que es consideri oportuns. 

Retrá comptes de la seva gestió a la Junta Directiva i podrá assistir amb veu peró sense vot a les reunions de la Junta 
Directiva, de la Comissió Permanent i de l'Assemblea General. 

L'activitat de la Gerencia o Direcció General podrá ser retributda. 

' ART. 42.- CARÁCTER 1 FUNCIONS DE L'EQUIP TÉCNIC. 

La Junta Directiva, a proposta de la Geréncia o Direcció General, podrá anomenar un equip tcnic per dur a terne les 
activitats de gestió ordinária necessáries per al bon funcionament de FAPA MALLORCA. 
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Retrá comptes de la seva gestió a la Gerencia o Direcció General i, quan ho consideri oportú la Junta Directiva, podrá 
assistir amb veu peró sense vot a les reunions de la Junta Directiva, de la Comissió Permanent i de l'Assemblea 
General. 

L'activitat de l'equip tcnic podrá ser retributda. 

CAPÍTOL IV 
DEL RÉGIM ECONÓMIC 1 FINANCER 

ART. 43.- RECURSOS 

FAYA MALLORCA no té patrimoni fundacional, per la qual cosa els seus recursos económics provindran de les 
següents fonts: 

a) Les quotes ordináries, les quals seran periódiques, en la quantia que determini lAssemblea General. 

b) Les quotes extraordináries que estableixi l'Assemblea General per atendre despeses imprevistes. 

c) EIs productes deIs béns de la seva propietat, així com les subvencions, llegats i donacions que legalment se ti 
concedeixin. 

d) Els ingressos que obtengui de la realització d'activitats i prestació de serveis. 

e) Amb cárrec a una partida que anualment podrá consignar-se en el pressupost, la Junta Directiva podrá assignar 
fons en favor de les Coordinadores Comarcais, Federacions o Confederacions que en el seu cas es decideixi, ja 
sigui amb carácter gen&ic pci seu funcionament o com ajuda específica pel desenvolupanient d'una activitat 
determinada. 
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ART. 44.- DEL PRESSUPOST 

Totes les Coordinadores Comarcais hauran d'exposar anualment les seves necessitats económiques a la Tresoreria 
qui, d'acord axnb la Presidáncia, elaborará un estudi que será presentat a la Junta Directiva. El pressupost anual 
ordinari no excedirá els límits que estableixi la Liei. 

ART. 45.- POSSIBILITAT D'ESTABLIR DERRAMES 

Si els fons disponibles de FAPA MALLORCA, units ais ingressos ordinaris racionalment calculats, s'estimessin 
insuficients per cobrir les despeses previstes amb relació a un exercici económic, lAssemblea General podrá acordar, 
a proposta de la Junta Directiva, l'establiment d'una derrama a repartir entre els seus membres o a la sol -licitud d'un 
crádit a una entitat financera pública o privada. Tal acord haurá de ser adoptat per majoria absoluta deis membres 
assistents a l'Assemblea. 

ART. 46.- EXERCICI ECONÓMIC 

L'exercici económic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

CAPÍTOL Y 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

ART. 47.- MODIFICACIÓ 

Els presents Estatuts podran ser modificats en virtut d'acord de lAssemblea General Extraordinária, adoptat a 
proposta de la Junta Directiva o en base a les peticions formulades com a mínim pel deu per cent deis membres de la 
Federació, mitjançant escrit raonat dirigit a la Presidáncia. Per a la validesa d'aquest acord será necessari el vot 
favorable de dos terços deis vots presents. 

CAPÍTOL VI 
DISSOLUCIÓ 

ART. 48.- DISSOLUCIÓ 

FAYA MALLORCA es dissoldrá en virtut d'acord de l'Assemblea General Extraordinária, constituYda a l'efecte, de 
conformitat amb l'article 25. 

En cas de dissolució, actuará 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 será lliurat directament a l'entitat benéfica o associació sense ánim de 
lucre que designi l'Assemblea General. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquests Estatuts foren aprovats per unanimitat, adaptant-los a la Llei orgánica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d'associació, el 15 de novembre de 2003 en la XVII Assemblea General 
Extraordinária 

Aquests Estatuts es modificaren parcialment i foren aprovats per unanimitat, el 28 de març de 2014 en la 
XXVIII Assemblea General Extraordinária. 

Aquests Estatuts es modificaren parcialment i foren aprovats per unanimitat el 6 d'abril de 2019 en la 
XXXIII Assemblea General Extraordinária. 
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