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-Adaptació dels
estatuts
Atenció! Com ja us hem comunicat algunes
vegades anteriorment, la Llei 4/2008, de 24
d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya
demana que les associacions i fundacions
adaptin els seus estatuts si és que no
contenen determinades informacions:

1

9

La denominació.

Les regles sobre l’organització i el funcionament
de l’òrgan de govern que estableixin el règim
de convocatòria i constitució, la composició, la
manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne
els membres, i la durada del mandat d’aquests.

2
El domicili.

3
La durada, si no es constitueix per temps indefinit,
i la data d’inici de les activitats, si no coincideix
amb la d’atorgament de l’acta fundacional.

4
Les finalitats i les activitats que es proposa dur a
terme, indicant-ne l’àmbit territorial.

5
Els tipus d’associats, si escau, i els requisits que
s’han de complir per a adquirir la condició
d’associat en cada cas, les causes de pèrdua
d’aquesta condició i els procediments d’admissió
i de baixa, incloent-hi, si s’ha previst, la baixa
disciplinària.

6
Els drets i els deures dels associats i el règim
disciplinari.

7
En les associacions en què col.laboren persones
en règim de voluntariat, els mecanismes de
participació d’aquestes.

8
Les regles sobre la convocatòria i la constitució de
l’assemblea general ordinària i de l’extraordinària.

10
El règim de deliberació i adopció d’acords dels
òrgans col.legiats i el procediment d’aprovació de
les actes.

11
El procediment de modificació dels estatuts.

12
El règim econòmic.

13
La previsió de la destinació dels béns sobrants
Les AMPA que ja hagueu inclòs als vostres estatuts
aquestes prescripcions mínimes, no heu de fer cap
adaptació al nou marc legal.
La modificació i inscripció dels estatuts en el
registre corresponent s’ha de fer abans del 31 de
desembre de 2012. En cas de no fer-se aquesta
adaptació, es considera un incompliment greu del
càrrec de Patró i Junta Directiva, i comporta per a
les entitats la pèrdua del dret d’ajuts i subvencions
i dels beneficis derivats de la publicitat registral.
El Departament de Justícia posa a disposició un
model d’estatuts adaptat, que ens podeu demanar
també a la federació, així com contactes per a
resolució de dubtes:
dgdej.dj@gencat.cat
93 316 42 03
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-Premis
Ens plau fer-vos saber que, un any més, FAPAES
ha format part del jurat dels Premi d’Investigació
de Batxillerat “Fundació Caixa Tarragona” i Cicles
Formatius de Grau Superior “Repsol”. L’acte
va tenir lloc al passat 26 de gener a Tarragona

PREMI

TÍTOL TREBALL
BATXILLERAT

(Auditori Fundació Caixa de Tarragona). Adjuntem
també el document de bases per a la convocatòria
2012!
Els treballs guanyadors van ser els següents:

NOM

POBLACIÓ

ESCOLA

1r

La porta de Tarragona

David Lobo Alcoverro

Tarragona

Institut Sant Pere i Sant Pau

2n

L’univers invisible

Sheila Egea Torreblanca

Tarragona

Institut Torreforta

3r

La Rambla Nova de
Tarragona

Joan Quintana Vives

Tarragona

Institut Vidal i Barraquer

PREMI

TÍTOL TREBALL
CFGS

1r

Un projecte de futur

Cristina Peris Cortés

Castellet i la Gornal

Institut Vidal i Barraquer

1r

Un projecte de futur

Mercè Jiménez Cuñat

Torredembarra

Institut Vidal i Barraquer

1r

Un projecte de futur

Nerea López Serrano

Riba-Roja d’Ebre

Institut Vidal i Barraquer

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Alberto Peñuela González

la Canonja

Pere Martell

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Jonatan Fernández Hee

Salou

Pere Martell

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Eloy Sancho Moreno

Tarragona

Pere Martell

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Òscar Palau Bayo

L’Arbós

Pere Martell

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Aitor González Hidalgo

Reus

Pere Martell

2n

Construcció i disseny d’un
Kart elèctric

Damià Vaqué Sarsal

Tarragona

Pere Martell

3r

Eliminació dels nutrients i
de la matèria orgànica en
una estació depuradora
d’aigües

Remedios García Hipólito

Reus

Institut Comte de Rius

NOM

-Assemblea General de
FAPAES
El dissabte 18 de febrer hem celebrat, a Terrassa,
l’assemblea general de la federació. Les AMPA
presents han aprovat per unanimitat els informes
de gestió, així com l’estat de comptes del curs
2010/11 i el pressupost pel curs actual.

POBLACIÓ

ESCOLA

A banda dels temes propis d’una assemblea
general, hem aprofitat la trobada per compartir
amb les AMPA diversos recursos que la federació
té al seu abast, hem recollit i donat resposta a les
seves inquietuds i hem plantejat un debat concret
i útil sobre allò que les AMPA podem fer en els
consells escolars.
Gràcies a totes les AMPA assistents. Seguim, com
sempre, a la vostra disposició.
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