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ACTA XXXVI ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
  

 

 
A les 17:30h de dia 28 de maig de 2021 comença la XXXVI Assemblea General 

Extraordinària que es realitza online degut a la situació sanitària derivada de la pandèmia 

per la COVID-19  

 

• Dictamen de la comissió de credencials. 

• Associacions assistents:  31 

• Associacions acreditades: 29 

• Persones assistents: 45 

• Vots: 65 

 

• Punt únic: Modificació  dels estatuts de FAPA Mallorca amb la finalitat d’adaptar 
un article a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d’associació, 

 
S’aprova la modificació per unanimitat. 

 

Sense més temes a tractar l’Assemblea conclou a les 17:55h. 

Palma, a 28 de maig de 2021 

 

 

Vist i plau del president, 

 

 

La Secretària 

 
Albert Lobo Melgar Catalina Cebrián Alcolea 
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ACTA XXXIII Assemblea General Ordinària 
 

  
 

A les 18:00h de dia 28 de maig de 2021 comença la XXXIII Assemblea General 

Ordinària que es realitza per videoconferència degut a la situació sanitària derivada 

de la pandèmia per la COVID-19. 

1. Dictamen de la comissió de credencials. 

• Associacions assistents:  31 

• Associacions Acreditades: 29 

• Assistents: 45 

• Vots: 65 

2. Ratificació, si s’escau, de nous membres de la Junta Directiva. 

No s’escau perquè no hi ha nous membres que s’hagin de ratificar. 

3. Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 

S’aproven per unanimitat amb 65 vots a favor. 

4. Ratificació d’altes i baixes d’associacions adherides a proposta de la Junta 
Directiva. 

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor la baixa per inactivitat de l’AMIPA IES 
Juníper Serra 

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor la incorporació de les associacions 
de famílies d’alumnes dels centres: 

• CEIP ROBERT GRAVES - DEIÀ 

• CEIP FORNALUTX  - FORNALUTX 

• EI S’ESTOL DEL REI EN JAUME -ALCÚDIA 

• EI CIUTAT ANTIGA - PALMA 

• IES CTEIB - PALMA 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria de gestió i Memòria econòmica 
de l’any 2020. 

S’exposa la memòria de gestió i es contesten les preguntes del assistents.  

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor. 

S’exposa la memòria econòmica i es contesten les preguntes del assistents.  

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor. 

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Projecte d’activitats i Projecte de 
Pressupost de l’any 2021. 
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Es presenta un projecte d’activitats bianual, per als cursos 21/22 i 22/23, per definir 
un horitzó més ampli una vegada se vagin superant les restriccions i dificultats que 
encara determinaran l’inici del proper curs. 

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor. 

Es presenta el projecte de pressupost per a l’any 2021 i es contesten les preguntes 
dels assistents. 

S’aprova per unanimitat amb 65 vots a favor. 

7. Informacions generals. 

Es debat la situació actual derivada de la pandèmia COVID-19 i l’assemblea dona 
el seu recolzament al posicionament de FAPA Mallorca per al curs 21/22, així com 
demanar a les administracions: 

• Coherència de les mesures COVID a l’àmbit educatiu amb les aplicades a 
nivell general i a altres àmbits. 

• Mecanismes concrets i definits de flexibilització de les mesures segons 
condicions epidemiològiques. 

• Garantir presencialitat a tot Secundària, no únicament 1r i 2n ESO com s’ha 
definit a les propostes presentades. 

• Recuperar tota l’atenció educativa a alumnat amb necessitats educatives i 
millorar la inclusió als centres ordinaris. 

• Garantir serveis complementaris (marinera i extraescolars). 

• Garantir menjadors escolars per a tothom i superar les restriccions que 
aquest curs han fet perillar la seva continuïtat. Amb la previsible recuperació 
econòmica, el proper curs seran més necessaris per s moltes més famílies. 

• No permetre als centres projectes de digitalització a costa de la inversió 
econòmica de les famílies, fent passes enrere vers la gratuïtat de l’educació. 

• Mantenir, en la mesura que sigui possible, ràtios més baixes que en temps 
preCOVID. 

8. Precs i preguntes. 

No hi ha més preguntes per part dels assistents. 

 

Sense més temes a tractar l’Assemblea conclou a les 20:10h. 

Palma, a 28 de maig de 2021 
 

 
 

Vist i plau del president 

 

 

La Secretària 

 
Albert Lobo Melgar Catalina Cebrián Alcolea 
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ACTA XXXVII ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

 

 

A les 20:15 h. comença la XXXVII Assemblea General Extraordinària que es realitza 

online a causa de la situació sanitària originada per la COVID-19. 

• Dictamen de la comissió de credencials: 

• Associacions acreditades: 23; persones assistents: 36; vots: 48 

 

1. Dimissió de la Junta Directiva: 

D’acord amb el que preveu l’article 27 dels Estatuts de la federació, acaba el 

mandat de l’actual junta directiva que presenta la seva dimissió en aquest 

acte. 

2. Constitució de la taula d’elecció. 

Es constitueix la Taula d’elecció segons article 27 del s Estatuts, que està  

integrada per: 

• Pedro Berruezo Chiva (President) 

• Albert Palou Caldentey (Secretari) 

• Catalina Genovart Balaguer (Vocal)  

3. Presentació candidatures per formar part de la Junta Directiva: 

Es presenten les següents candidatures per la Junta Directiva de FAPA 

Mallorca: 

• AMIPA CEIP RAFAL VELL – PALMA 

• AMIPA IES JOSEP MARIA LLOMPART – PALMA 

• AMIPA CC ES LICEU – MARRATXÍ 

• AMIPA CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS - ESPORLES 

• AMIPA IES BERENGUER D’ANOIA – INCA 

• AMIPA CEIP PRÀCTIQUES – PALMA 

• AMIPA IES LLUCMAJOR 

• AMIPA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA  
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4. Eleccions i proclamació de la nova Junta Directiva. 

Queda proclamada la Junta Directiva per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots 

en contra i 48 vots a favor) amb els següents membres: 

• AMIPA CEIP RAFAL VELL – PALMA 

• AMIPA IES JOSEP MARIA LLOMPART – PALMA 

• AMIPA CC ES LICEU – MARRATXÍ 

• AMIPA CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS - ESPORLES 

• AMIPA IES BERENGUER D’ANOIA – INCA 

• AMIPA CEIP PRÀCTIQUES – PALMA 

• AMIPA IES LLUCMAJOR 

• AMIPA CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA  

 

Sense més temes a tractar l’Assemblea conclou a les 20:45h 

Palma, a 28 de maig de 2021 

 

Pedro Berruezo Chiva Albert Palou Caldentey  Catalina Genovart 

Balaguer 

 

President   Secretari    Vocal 

 


	2- ACTA XXXVI ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
	1- ACTA XXXIII ASSEMBLEA ORDINÀRIA
	3- ACTA XXXVII ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

