
 
Benvolguts mares i pares, 

 

Degut a que els estatuts actuals de l’APIMA han quedat obsolets i com s’han d’adaptar a la 

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i que s’ha de regir per 

l'article 22.1 de la Constitució Espanyola de 6 de Desembre de 1978, per l'article 5.5 de la 

Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació (LODE), pel Decret 188/2003 de 28 de 

novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes, per la Llei 

49/2002, que regula el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre, i per la resta de 

disposicions legals vigents ens veiem amb la necessitat imperiosa i amb caràcter urgent 

aprovar uns nous estatuts amb assemblea extraordinària, aquests els podeu trobar a la web 

http://apimalasalleinca.wordpress.com o bé a secretaria per si es vol fer alguna esmena. 

Segons l’article 39 dels vigents estatuts diu: 

Artículo 39.- Para la modificación de los presentes Estatutos será precisa la propuesta previa de la Junta 

de Gobierno o de un 20% de los miembros de la Asociación. 

Cualquier modificación habrá de ser aprobada en Asamblea General Extraordinaria, por dos tercios como 

mínimo de los miembros presentes o representados. 

Per tot això se vos convoca a l’assemblea extraordinària el proper dia 17 de 

juny a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00 amb segona 

convocatòria amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acte anterior 

 

2. Esmenes si escau i aprovació dels nous estatuts 

 

Una vegada conclosa l’assemblea extraordinària començarà l’assemblea general amb el 

següent ordre del dia: 

 

1. Resum de les activitats fetes aquest curs 

 

2. Resum econòmic actual i pressupost curs vinent 

 

3. Presentació del carnet de soci de l’APIMA. Aquest entre altres ens 

servirà per obtenir descomptes a diversos comerços d’Inca.  
 

4. Precs i preguntes 

 

Josep Aguiló Forteza 

President de l’APIMA La Salle Inca 

http://apimalasalleinca.wordpress.com/

