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El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es va constituïr el 19 d’octubre de 1993.
Aquesta redacció dels estatuts correspon a la modificació aprovada el 10 de febrer de 2004.
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CAPITOL I. Denominació, personalitat, objecte, domicili i durada.
Article 1r. Denominació.
Es constitueix a la ciutat de Palma l’Associació “Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació” que es regirà per les disposicions legals pròpies de la seva naturalesa i pels
presents estatuts, sotmetent-se expressament al que disposa la Llei Orgànica 1/2002 de 22
de març, reguladora del Dret d’Associació.
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es constitueix lliurament des d’una voluntat de
col·laboració solidària per assolir l’objectiu i les finalitats que s’esmenten en aquests estatuts.
Article 2n. Personalitat jurídica.
1) L’Associació tindrà personalitat jurídica pròpia i independent, i podrà adquirir, posseir,
gravar i alienar béns de totes les classes, contreure obligacions, adquirir drets i exercitar tota mena d’accions civils, administratives, contencioses administratives, penals i
de qualsevol altre ordre.
2) Aquesta Associació no té cap finalitat de lucre.
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3) Les persones i els òrgans que determinen els presents Estatuts exerceixen la representació de l’Associació com a persona jurídica.
Article 3r. Objecte de l’Associació
L’objectiu de l’Associació és el de coordinar les ajudes de les Administracions públiques i de les entitats privades de Mallorca al Tercer Món, perquè sigui més eficaç la cooperació i l’esforç de solidaritat del poble mallorquí envers els països subdesenvolupats.
És per aquest motiu que l’Associació té les finalitats següents:
1) Contribuir des de l’àmbit mallorquí al desenvolupament dels països del Tercer Món, mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic, i per tant promoure l’establiment
d’acords de col·laboració puntuals amb altres organitzacions de finalitats i característiques semblants malgrat tinguin la seva seu fora de Mallorca, sempre que la seva ajuda
es destini prioritàriament al Tercer Món.
2) Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a projectes al
Tercer Món, i organitzar i dirigir campanyes de sensibilització sobre la cooperació per al
desenvolupament proposades per les organitzacions no governamentals, ajuntaments i
altres entitats.
3) Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i associacions
de Mallorca per tal de crear un clima d’opinió pública favorable a la promoció d’un nou
ordre econòmic internacional.
4) Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions adequades
sobre els projectes de cooperació amb el Tercer Món.
5) Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0’7% del producte
nacional brut a l’ajuda pública als països subdesenvolupats, segons els acords de les
Nacions Unides, subscrits per l’Estat espanyol.
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6) Promoure que les institucions i entitats públiques i privades mallorquines col·laborin en
tasques de cooperació per al desenvolupament, i hi destinin un percentatge del seu respectiu pressupost, tendint cap al 0’7% recomanat per les Nacions Unides.
7) Qualsevol altre objectiu que s’adeqüi a les finalitats del Fons i no sigui contrari a la normativa legal vigent en cada moment.
Article 4t. Àmbit territorial
L’àmbit territorial de l’Associació és el de l’illa de Mallorca.
Article 5è. Domicili Social.
El Fons té el seu domicili al carrer General Riera, núm. 113 de Palma. El domicili social
de l’Associació pot canviar-se per acord de la Comissió Executiva. Quan el nou domicili
social suposi canvi de municipi, haurà de ser ratificat per l’Assemblea General
Extraordinària.
Article 6è. Durada de l’Associació
El Fons s’estableix per temps indefinit, si bé es podrà dissoldre per acord de
l’Assemblea General, a més de per les causes legalment establertes.
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CAPITOL II. Dels promotors i dels socis.
Article 7è. Entitats promotores
El Consell Insular de Mallorca, els ajuntaments de Binissalem, Escorca, Felanitx, Lloret
de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Marratxí, Palma, Santa Maria del Camí, Selva, Sencelles,
Sineu, i l’organització no governamental Justícia i Pau de Mallorca són considerades, a
més de socis si s’escau, entitats promotores del Fons, en reconeixement a la seva contribució en els inicis del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Article 8è. Socis
1) Poden ser socis del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació les entitats públiques i privades que comparteixin els objectius del Fons, que no siguin possibles destinataris directes
de les ajudes econòmiques per a la cooperació al Tercer Món, i que abonin cada any la
quota social i l’aportació voluntària als projectes, en la forma que en cada cas s’estableixi.
La seva admissió correspon a la Comissió Executiva amb la posterior ratificació de
l’Assemblea.
2) La petició d’admissió en el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació com a soci ha
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de ser formulada per l’òrgan que ostenti legalment la representació de cada entitat
candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació -que serà el/la president/a o, en cas d’impossibilitat, una altra persona de la
mateixa entitat soci, la qual, d’acord amb el seu propi funcionament, pugui assumir
les competències de representació de l’entitat- així com l’expressa acceptació d’aquests Estatuts. Haurà de manifestar, de forma també expressa, les aportacions a
què es compromet.
L’admissió s’entén amb caràcter indefinit mentre, per acord exprés de l’òrgan competent, no es manifesti el contrari.
3) El número de socis és il·limitat.
4) Cas que el Govern Balear acordi incorporar-se al Fons, ho podrà fer en qualitat de soci
o com a institució protectora.
Article 9è. Baixa dels socis
Els socis causaran baixa al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per voluntat pròpia o per l’incompliment dels deures especificats en aquests Estatuts. En aquest darrer
supòsit, la decisió final correspon a l’Assemblea General.
En qualsevol cas, el soci haurà de notificar-ho a la Comissió Executiva i, abans de cessar en
l’Associació, haurà de complir totes les obligacions i compromisos que hagi contret amb el Fons.
Article 10è. Drets dels socis
Tots els socis del Fons tenen els mateixos drets que són:
a) Participar en totes les activitats de l’Associació de la manera que recullen aquests
Estatuts.
b) Tenir veu i un vot a les reunions de l’Assemblea General en la forma especificada en
aquests Estatuts.
c) Ser elector i elegible per ocupar càrrecs en la Comissió Executiva.
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d) Fer constar on vulguin la seva condició de socis del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació.
e) Conèixer els acords presos pels òrgans directius.
f) Tenir accés als llibres de comptabilitat i al coneixement de l’execució dels pressuposts
anuals.
g) Disposar d’un exemplar d’aquests Estatuts.
Article 11è. Obligacions dels socis
Són obligacions de cadascun dels socis:
a) Treballar per a la difusió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per al compliment dels seus objectius.
b) Acatar i complir les prescripcions d’aquests Estatuts, i els acords de l’Assemblea
General i de la Comissió Executiva, presos legalment.
c) Acceptar, si s’escau, i servir diligentment els càrrecs i les comissions que acordin conferir-los els òrgans directius de l’Associació.
d) Satisfer l’aportació anual per contribuir a les despeses de funcionament del Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en la forma i quantitat assenyalades per
l’Assemblea General.
e) Aportar al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació el percentatge que acordi la seva
entitat dels pressuposts anuals en un termini màxim de sis mesos comptador des de la
seva aprovació. Aquesta quota ha de tendir al 0’7% dels propis pressuposts, com a punt
de referència a assolir.
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CAPITOL III. Dels col·laboradors i dels protectors.
Article 12è. Entitats col·laboradores
1) Poden ser entitats col·laboradores totes aquelles persones jurídiques, públiques o privades que comparteixin els objectius socials assenyalats a l’article 3r i que aportin al Fons
la seva ajuda ocasionalment. Són designades col·laboradores per l’Assemblea General
del Fons a proposta de la seva Comissió Executiva o a petició del 25% dels membres.
2) El període de pertinença de les entitats col·laboradores és d’un any a partir de la seva aportació, però continuen per anys successius si perduren les mateixes condicions inicials.
3) Les entitats col·laboradores han de designar la persona que les representa.
4) Les entitats col·laboradores participaran a l’Assemblea General amb veu i sense vot.
5) El número d’entitats col·laboradores és il·limitat.
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Article 13è. Entitats protectores
1) Podran ser entitats protectores aquelles persones jurídiques, públiques o privades que
comparteixin els objectius socials assenyalats a l’article 3r i que aportin al Fons la seva
ajuda. Són acceptades com a protectores per l’Assemblea General de l’Associació a
proposta de la Comissió Executiva del Fons o a petició del 25% de socis.
2) El període de pertinença de les entitats protectores és d’un any a partir de llur aportació, però continuen per anys successius si perduren les mateixes condicions.
3) Les entitats protectores participaran a l’Assemblea General amb veu i sense vot.
4) Les entitats protectores han de designar la persona que les representi davant el Fons.
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CAPITOL IV. Règim Orgànic i Funcional.
Article 14è. Règim orgànic
L’Associació, per al millor compliment de les seves finalitats, es regeix pels òrgans i
càrrecs següents:
- Assemblea General
- Comissió Executiva
- President/a
- Dos Sots-presidents/es
- Secretari/ària
- Tresorer/a
- Vocals.
Article 15è. L’Assemblea General
L’Assemblea General, òrgan suprem de l’Associació, està integrada per la totalitat dels
socis del Fons, i pot ser de caràcter ordinari i extraordinari.
Article 16è. Acords de l’Assemblea General
Els acords de l’Assemblea General, legalment constituïda, que no vagin en contra de la
Llei i dels presents Estatuts, són d’obligat compliment per a tots els associats.
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Article 17è. Llibre d’Actes
Els acords presos a les Assemblees Generals es reflecteixen i consten en un llibre d’actes, amb les signatures del President/a i del Secretari/ària de la Comissió Executiva.
Article 18è. Competències de l’Assemblea General Ordinària
Són competències de l’Assemblea General Ordinària de socis:
a) Aprovar el balanç i la memòria de l’any que correspongui, així com les actes de les
Assemblees.
b) Aprovar els projectes de Cooperació presentats per la Comissió Executiva.
c) Aprovar el pressupost anual i la quota social per a l’any a què es refereixen els articles
8è i 37a d’aquests Estatuts.
d) Controlar l’actuació dels membres de la Comissió Executiva en l’exercici dels seus
càrrecs.
e) Tractar i resoldre els temes proposats per la Comissió Executiva, o pels socis del Fons,
a petició d’un 10% d’ells com a mínim.
f) Vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació.
Article 19è. Competències de l’Assemblea General Extraordinària
Són competències de l’Assemblea General Extraordinària de socis:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir la Comissió Executiva.
c) Dissoldre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
d) Qualsevol altra qüestió proposada per la Comissió Executiva o pel 25% dels socis com
a mínim.
Article 20è. La Comissió Executiva
La Comissió Executiva, òrgan estatutari de govern i d’administració de l’Associació,
està formada per representants d’entitats sòcies que ostenten els càrrecs de :
President/a, dos/dues Sots-Presidents/es, Secretari/ària, Tresorer/a, i un mínim de tres
vocals, en tot cas en nombre senar. Aquests càrrecs són exercits pels representants de les
respectives entitats associades al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
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Article 21è. Funcions de la Comissió Executiva
A la Comissió Executiva li són atribuïdes estatutàriament les facultats següents:
a) Aplicar i interpretar els Estatuts.
b) Executar els acords de l’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària.
c) Dur la direcció dels comptes, formalitzar el balanç i formular el pressupost per posar-lo
a votació de l’Assemblea.
d) Seleccionar, d’entre els projectes de cooperació i sensibilització presentats, aquells que
s’han de sotmetre a l’aprovació, si cal, de l’Assemblea General de Socis i fer el seguiment dels que s’aproven.
e) Portar a terme els acords presos per la pròpia Comissió Executiva.
f) Ratificar l’obertura i la cancel·lació de comptes corrents en bancs o establiments de crèdit.
g) Estudiar la petició d’entrada de nous socis, i donar-los d’alta i de baixa si escau, d’acord
amb els articles 8è i 9è.
h) Proposar a l’Assemblea General la designació d’Entitats Col·laboradores i Entitats
Promotores de l’Associació.
i) Resoldre tots els afers propis de l’Assemblea General que tinguin un caràcter urgent, si
bé els haurà de sotmetre a la ratificació de l’Assemblea General propera.
j) Elaborar l’ordre del dia de les Assemblees Generals.
k) Acordar la contractació i acomiadament del personal laboral. El/la gerent, que no forma
part de la Comissió Executiva, té la funció de dur a terme les decisions de la Comissió
Executiva, per indicació del president/a. Per això, serà present a les reunions de la
Comissió Executiva (amb veu i sense vot), de forma que permeti un traspàs d’informació constant i pugui fer propostes, i garanteixi d’aquesta manera, el millor funcionament del Fons.
Article 22è. El/la President/a
Les seves atribucions són:
a) El/la president/a representa l’Associació davant tots els organismes públics i oficials,
les entitats privades i tota classe de persones físiques i jurídiques.
b) Exerceix les accions pertinents en defensa dels drets de l’Associació i pot atorgar
davant notari o per si mateix els corresponents poders a favor de membres de la
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c)
d)
e)
f)
g)

Comissió Executiva indistintament o solidària, i també a advocats i procuradors dels
Tribunals, prèvia aprovació de la Comissió Executiva.
Convoca la Comissió Executiva, fixa l’ordre del dia i presideix les seves reunions.
Convoca, d’acord amb la Comissió Executiva, les Assemblees Generals.
Dirigeix els debats de les Assemblees de Socis i de la Comissió Executiva.
Té vot de qualitat a les votacions de les Assemblees de Socis i de la Comissió Executiva.
Obre, manté i cancel·la comptes corrents en bancs o establiments de crèdit. Per fer-ho,
necessita la signatura del Tresorer/a o del Secretari/ària, d’acord amb el que estableixen els articles 24è i 25è.

Article 23è. Els/Les Sots-presidents/es
Els/Les Sots-presidents/es ajuden el President/a en l’exercici de les seves funcions i el
substitueixen en casos d’absència, malaltia o vacant.
Article 24è. El/la Secretari/ària
Correspon al/la Secretari/ària, la redacció de les Actes, passar-les al Llibre corresponent, dur un Llibre de Registre de socis on han de figurar totes les dades dels mateixos, i
portar al dia l’arxiu de la documentació. En cas d’absència, serà substituït-da per un dels
assistents als sols efectes d’aixecar acta.
El/la Secretari/ària, si així li ho demana el/la President/a, podrà signar els documents
escaients per obrir o cancel·lar comptes corrents i fer abonaments amb càrrec al Fons, en
lloc del/la Tresorer/a.
Article 25è. El/la Tresorer/a
El/la Tresorer/a té la facultat de fer els cobraments i pagaments, prèvia ordre del/la
President/a, i respon davant la Comissió Executiva de la comptabilitat i dels seus justificants.
L’obertura i la cancel·lació de comptes corrents i qualsevol abonament amb càrrec al
Fons requereixen dues signatures; la del/la President/a inexcusablement, i la del/la
Tresorer/a. Aquesta podrà ser substituïda per la del/la Secretari/ària.
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Article 26è. Els/Les Vocals
Els/les vocals tenen la missió específica que els és encomanada per la Comissió
Executiva, l’Assemblea General o e/la President/a. Poden també substituir els components
de la Comissió Executiva, excepte el/la President/a, en els casos d’absència, malaltia o
vacant, previ acord de la Comissió Executiva.
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CAPITOL V. Règim Jurídic.
A) De l’Assemblea General
Article 27è. Convocatòria d’Assemblea General
a) La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària correspon fer-la a la Comissió
Executiva i amb un mínim de quinze dies d’anticipació a la seva celebració. A la convocatòria, hi ha de figurar l’ordre del dia de la reunió.
b) Se celebra Assemblea General Extraordinària de socis quan ho decideix la Comissió
Executiva, o quan així ho sol·liciten a aquest òrgan un número de socis que representen el 25% de la totalitat. A la sol·licitud ha d’expressar-se l’ordre del dia i els afers a
tractar per l’Assemblea.
c) En el cas que la petició provengui del 25% dels socis, la Comissió Executiva queda
obligada a reunir l’Assemblea General Extraordinària que s’haurà de convocar en els
quinze dies següents a la data d’haver rebut la comunicació o el requeriment de la
convocatòria. Als efectes de convocar les Assemblees Extraordinàries, s’apliquen les
mateixes normes que regeixen la convocatòria i la constitució de les Assemblees
Generals Ordinàries.
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Article 28è. Constitució de l’Assemblea General i delegació de vot
1) L’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, queda vàlidament constituïda
en primera convocatòria quan concorren a ella la meitat més un dels socis i, en segona
convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents a la mateixa, amb un mínim de
tres entre els quals necessàriament hi seran el/la President/a i el/la Secretari/ària. Entre
la primera i la segona convocatòries ha de passar un temps no inferior a trenta minuts.
A la citació escrita ha de constar el lloc i l’hora de la primera i la segona convocatòries.
2) Les representacions a l’Assemblea General són delegables per escrit i, amb les degudes
garanties de conformitat, en una altra persona de la mateixa entitat soci, el qual, d’acord
amb el seu propi funcionament, pugui assumir les competències que té l’òrgan delegant.
El soci delegant vindrà obligat a acceptar els compromisos presos en nom seu pel
representant, fins i tot si es tracta de l’elecció per ocupar un càrrec al Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació
Article 29è. Quòrum necessari per a la presa d’acords
1) A les Assemblees Generals de socis, tant Ordinàries com Extraordinàries, els acords
s’adopten per majoria simple dels vots dels socis assistents i representats a les mateixes, exceptuant el cas que es preveu a continuació.
2) Per prendre acords referents a la modificació d’Estatuts i a la dissolució de
l’Associació, caldrà la votació favorable de la majoria absoluta (la meitat més un) dels
socis presents o representats.
Article 30è. Presidència de l’Assemblea General
Les Assemblees Generals són presidides pel President/a de la Comissió Executiva o en
cas d’absència, pels sots-presidents/es.
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B) De la Comissió Executiva
Article 31è. Mandat
Tots els càrrecs de la Comissió Executiva són no retribuïts i renovables. Cada mandat
dura un màxim de quatre anys.
Article 32è. Cessament
1) Si durant l’any es produeix alguna vacant dels càrrecs a la Comissió Executiva, aquesta pot ser coberta provisionalment per la pròpia Comissió, entre els seus membres, fins
a la primera Assemblea General que se celebri, la qual proveirà la vacant fins a la renovació col·lectiva de la Comissió Executiva.
2) En cas de dimitir o cessar la meitat més ú de la Comissió Executiva, es procedeix a una
nova elecció de tota la Comissió, en Assemblea General Extraordinària convocada a
aquest únic efecte. La Comissió Executiva dimitida continua, però, interinament, fins a
la celebració de l’esmentada Assemblea General Extraordinària.
3) Després de les eleccions locals el Fons renovarà els càrrecs de la Comissió Executiva,
preferentment dins els dos primers mesos, i inexcusablement durant els quatre mesos
següents a la constitució dels ajuntaments.
Article 33è. Reunions
La Comissió Executiva es reuneix almenys una vegada cada dos mesos, prèvia convocatòria del president/a. Aquesta Convocatòria s’efectua amb un mínim de tres dies d’anticipació i indica l’ordre del dia.
Article 34è. Constitució
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren a la reunió almenys la tercera part més un dels membres. Els acords, que s’adopten per majoria simple, es consignen en el Llibre d’Actes, amb la signatura del President/a i del Secretari/ària.
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Article 35è. Convocatòria a sol·licitud dels membres
També s’ha de reunir la Comissió Executiva quan així ho sol·licita la quarta part dels
seus membres. En aquest cas, el president/a ha de convocar-la, en un termini no superior als set dies naturals següents a la sol·licitud, que en tot cas inclourà l’ordre del dia
de la reunió.
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CAPITOL VI. Règim Econòmic.
Article 36è. Patrimoni fundacional
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es constitueix amb un patrimoni fundacional de 280.969 PTA. que és la quantitat recollida per la campanya MALLORCA SOLIDÀRIA
- CAP AL 0’7% i que resta després de descomptar les despeses de constitució de
l’Associació.
Article 37è. Recursos econòmics
Els recursos econòmics dels quals es val l’Associació per a la seva activitat i gestió provenen de les fonts d’ingressos següents:
a) Les quotes que l’Assemblea General acordi.
b) Les aportacions provinents dels pressuposts dels socis per als projectes i activitats que
configuren l’objectiu i les finalitats del Fons, i que es concreten en les línies de treball
anuals.
c) Les subvencions d’Organismes Oficials, d’entitats o de particulars.
d) Les donacions a títol gratuït, llegats i herències.
e) L’import de les derrames o drets d’entrada que fixi l’Assemblea General.
f) Els crèdits que vulgui sol·licitar i pugui obtenir d’entitats oficials o privades.
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g) Els productes del seu patrimoni, si fa el cas.
h) Qualsevol altra forma d’ingrés que s’adeqüi als fins de l’Associació i que sigui admesa en dret.
Article 38è. Destinació de les aportacions
Els socis del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació poden optar per destinar les
seves aportacions a un projecte concret dels que siguin assumits per l’Associació.
Article 39è. Del pressupost i la seva execució
1) L’Associació organitzarà el seu règim econòmic mitjançant el corresponent pressupost
anual que abastarà l’any natural i que necessàriament serà equilibrat pel que fa a
ingressos i despeses.
2) Si un cop iniciat l’exercici econòmic no s’ha aprovat prèviament el pressupost corresponent, es consideren automàticament prorrogats els crèdits inicials del pressupost
de l’exercici anterior. La pròrroga no afecta els crèdits per a serveis o programes que hagin
de concloure en l’exercici anterior o que es financen amb ingressos extraordinaris.
3) Qualsevol soci del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació pot sol·licitar i obtenir un
exemplar dels pressuposts anuals i, en tot moment, pot tenir accés als llibres de comptabilitat de l’Associació.
4) Per a l’execució del pressupost anual es tindran en compte les següents consideracions:
a) Es finançaran parcialment o total els projectes presentat a les convocatòries i que
l’Assemblea General de socis aprovi.
b) Es finançaran les activitats, els projectes i els programes inclosos en el pressupost
anual de despeses i les línies d’actuació anuals.
c) Durant l’any, la Comissió Executiva podrà incorporar projectes i activitats per al seu
finançament, sempre i quan hi hagi recursos econòmics disponibles, bé sigui per
ingressos extraordinaris o per reorientacions de despeses impossibles d’executar.
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Hauran de ser ratificats, en qualsevol cas, per la propera Assemblea General de
Socis.
d) L’Assemblea General de socis, del total del pressupost d’ingressos ordinaris anual,
reservarà un 10% com a màxim per a casos que demanin ajut urgent.
e) El Fons no podrà destinar més d’un 10% del total d’aportacions econòmiques anuals per
subvenir les despeses d’administració i funcionament. En cas de no exhaurir el percentatge fixat, el sobrant passarà a incrementar el pressupost de l’any següent, com a
recursos pendents d’aplicació.
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CAPITOL VII. Dissolució de l’Associació.
Art. 40è. Motius de dissolució
1) L’Associació solament pot dissoldre’s:
a) Per disposició legal.
b) Per acord de l’Assemblea General Extraordinària, convocada expressament a aquest
efecte.
2) Acordada la dissolució, la Comissió Executiva constituïda en Comissió Liquidadora, ho
notificarà a l’autoritat competent. Si és el cas, el fons o patrimoni seran donats al
Consell Insular de Mallorca per finalitats iguals o semblants als objectius de
l’Associació.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Després de la constitució dels Ajuntaments plenaris com a conseqüència de les eleccions locals, els socis que ostenten un càrrec a la Comissió Executiva passen a actuar en
funcions i per un període no superior a 4 mesos. Durant aquest temps, el/la president/a de
cada entitat associada també pot canviar la persona que n’ostenti la representació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquests Estatuts seran vigents des de la seva aprovació legal per l’Assemblea General
de socis.
Palma, 10 de febrer de 2004
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