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INFORME 12/2002

INFORME SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULEN LES

ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I CONFEDERACIONS DE PARES I MARES

D’ALUMNES

FETS

El 8 de juliol de 2002 el conseller d’Educació i Cultura va presentar al Consell

Escolar de les Illes Balears el projecte de decret pel qual es regulen les

associacions, federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes.

El 10 de juliol de 2002 la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes

Balears va acordar encarregar la redacció de la proposta d’informe sobre aquest

projecte de decret a la comissió de finançament de l’ensenyament i de recursos

humans.

L’11 d’octubre de 2002 la comissió permanent del Consell Escolar de les Illes

Balears, reunida a Eivissa, va estudiar la proposta d’informe que havia elaborat la

comissió de finançament de l’ensenyament i de recursos humans i les esmenes

que s’hi havien presentat, i va acordar presentar aquesta proposta al plenari de dia

8 de novembre de 2002.

El 8 de novembre de 2002 el ple del Consell Escolar de les Illes Balears, reunit a

Inca, després d’haver estudiat i debatut la proposta d’Informe, ha acordat elevar al

conseller d’Educació i Cultura aquest Informe 12/2002, que conté les

consideracions que tot seguit s’esmenten.
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CONSIDERACIONS GENERALS

1. El Consell Escolar de les Illes Balears considera que la utilització de les

sigles APIMA entre parèntesi condiciona la denominació d’aquestes entitats.

Pensam que cada associació ha de poder decidir si es diu de “pares i

mares” o de “mares i pares”. Per tot això, és millor posar entre comes “d’ara

endavant APIMA” perquè aquesta denominació aparegui en el decret, però

que no condicioni tant les denominacions que puguin establir

democràticament les respectives associacions.

2. El Consell Escolar de les Illes Balears veu més operatiu que el registre sigui

responsabilitat de la mateixa Conselleria d’Educació i Cultura i que si això no

és possible per problemes legals, aquesta Conselleria acceleri al màxim els

tràmits i el seu registre legal, per tal de reduir els terminis en els quals la

nova associació pugui començar a ser operativa.

3. El Consell Escolar de les Illes Balears considera que la cessió d’un local ha

de ser obligatòria en els centres públics i que el mateix s’ha de recomanar

per als centres de titularitat privada.

CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

1. Article 7h:

Suprimir “que” per incorrecció gramatical.

2. Article 8:
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Consideram que el termini de tres mesos s’ha d’entendre per aprovar els estatuts

formalment, però pensam que caldria establir un termini màxim d’una setmana per

emetre un certificat de registre provisional per tal de no impedir el funcionament

immediat de l’associació, tant en centres de nova creació com en aquells que

encara no tenguin associació.

Igualment proposam que el tràmits puguin començar pel lliurament de l’acta

fundacional i dels estatuts a la secretaria del centre docent, el qual ha de trametre

aquests documents  a la Direcció General de Planificació i Centres de la

Conselleria d’Educació i Cultura

3. Article 10.2

Pensam que s’hauria de suprimir la frase final “sempre que ho sol·licitin i no

interfereixin l’activitat lectiva”, ja que es refereix a les activitats internes permanents

(juntes directives) que es realitzen en els locals de l’associació.

4. Article 10.4.2:

Consideram que hauria de quedar més clara la redacció per tal que quedassin

clarament excloses de compensació econòmica les reunions de junta directiva i les

assemblees generals.

5. Article 11:

Consideram que hauria de quedar més clara la redacció ja que si no figura com a

excepció, en referència a l’article 7. d, les federacions o confederacions no podrien

federar-se o confederar-se a nivell estatal, europeu o internacional perquè redueix

l’àmbit a les Illes Balears.

6. Article 16:

La referència a la Llei 9/1998 és incompleta, ja que aquesta llei està modificada per

la Llei 11/2000. Recordam que el text refós d’ambdues lleis es va aprovar
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mitjançant el Decret legislatiu 112/2001. Igualment convendria millorar la redacció

perquè quedàs més clar que fa referència tant al Consell Escolar de les Illes

Balears com als consells escolars insulars.

CONSIDERACIONS FINALS

Aquest Informe ha estat aprovat pel ple del Consell Escolar de les Illes Balears a la

sessió de dia 8 de novembre de 2002, per 21 vots a favor, cap en contra i 3

abstencions, corresponents a la totalitat dels membres que eren presents en aquell

moment a la reunió.

Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 46 del Reglament d’organització i

funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, s’ha acordat trametre

l’Informe al conseller d’Educació i Cultura.

EL SECRETARI, EL PRESIDENT,

Macià Garcias Salvà       Bernat Sureda Garcia

Palma, 8 de novembre de 2002


