
4. Les associacions d'alumnes no podran realitzar en els centres docents
altres activitats que les previstes en els seus estatuts, dins el marc de les finali-
tats que la Llei els atorga com a propis.

4.1 En tot cas, el consell escolar del centre n'ha de ser informat i tots els
alumnes podran participar-hi.

4.2 Les despeses extraordinàries que es puguin derivar de les activitats
organitzades per les associacions d'alumnes s'atendran a la regulació prevista en
el reglament d'organització i funcionament.

5. Les associacions seran responsables de les accions derivades de la rea-
lització de les seves activitats. 

Article 11

En l�àmbit territorial de les Illes Balears, les associacions d'alumnes cons-
tituïdes d'acord amb la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació i amb
aquest Decret, podran federar-se.

Article 12

En l�àmbit territorial de les Illes Balears, les federacions d'associacions
d'alumnes constituïdes d'acord amb la Llei orgànica reguladora del dret a l'edu-
cació i amb aquest Decret, podran confederar-se.

Article 13

Aquestes federacions i confederacions d'alumnes es regiran per la Llei
orgànica reguladora del dret a l'educació, per aquest Decret i pel que dictin els
seus estatuts. 

Article 14

Les federacions i les confederacions d'alumnes assumiran les següents
finalitats: 

a) Estimular i facilitar l'exercici dels drets de llibertat d'associació dels
alumnes, i de promoció de federacions i confederacions d'associacions d'alum-
nes. 

b) Cooperar en la plena consecució de les finalitats de l'activitat educati-
va que es determina a l'article 2 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'edu-
cació. 

c) Promoure l'exercici dels drets bàsics dels alumnes, reconeguts en l'arti-
cle 6 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació.

d) Assistir a les associacions d'alumnes, en el cas de les federacions, i a
les federacions, en el cas de les confederacions, en tot allò que permeti d'acon-
seguir les finalitats per a les quals han estat creades. 

e) Qualsevol altra finalitat que, en el marc de la normativa a què es refe-
reix l'article anterior, li assignin els seus estatuts.

Article 15

La constitució de federacions i confederacions d'associacions d'alumne,
en l�àmbit de les Illes Balears, es farà mitjançant acta en la qual consti la volun-
tat de les associacions de crear una federació d'associacions d'alumnes i de les
federacions de crear una confederació de federacions d'associacions d'alumnes,
per a complir amb les finalitats que els assigna l'article 14 d'aquest decret i l'a-
provació dels estatuts. L'acta de constitució i els estatuts es dipositaran a la
Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i
Cultura a l'efecte que preveu l'article 8 i per acreditar-ne la constitució. 

Article 16

La participació dels alumnes en els consells escolars de les Illes Balears
(Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de consells
escolars de les Illes Balears i aprovat el text refós de ambdues lleis mitjançant
el Decret legislatiu 112/2001), es realitzarà mitjançant les confederacions i/o
federacions d�associacions d�alumnes més representatives en la forma en què
disposi el reglament de funcionament dels consells escolars territorials.

Article 17

1. La Conselleria d'Educació i Cultura facilitarà la constitució d'associa-
cions, federacions i confederacions d'alumnes, tot donant assessorament a qui
ho sol·liciti mitjançant els òrgans competents en la matèria.

2. La Conselleria d'Educació i Cultura fomentarà les activitats de les asso-
ciacions, federacions i confederacions d'alumnes i concedirà, d'acord amb els
criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, les ajudes, que per a aquest fi,
hi figuren als pressupostos. En tot cas, tindran preferència per a la concessió de
les ajudes aquelles associacions constituïdes a centres que atenen població de
condicions socioeconòmiques desfavorides, federacions i confederacions que
tinguin associacions amb aquesta població.

3. Per tal que les associacions, les federacions i les confederacions d�a-
lumnes puguin accedir als ajuts que hi destina el pressupost de la Conselleria
d'Educació i Cultura, serà requisit imprescindible que hi constin degudament
registrades, d�acord amb el que estableix l�article 8 d�aquest Decret.

Disposició transitòria 

Les associacions, les federacions i les confederacions d�alumnes ja exis-
tents dins l�àmbit territorial de les Illes Balears s�adequaran, en el termini d'un
any, al que estableix aquest Decret. Així mateix, totes aquestes associacions,
actualment inscrites en el cens de la Conselleria d'Educació i Cultura, s'han
d'inscriure al cens d'associacions d'alumnes previst a l'article 9 d'aquest Decret

Disposició final primera

Es faculta el conseller d'Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per a l�execució i el desplegament del Decret.

Disposició final segona

El Decret començarà a vigir l�endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Palma, 28 de novembre de 2003

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d�educació i cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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Num. 22305
Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les
associacions de pares i mares d�alumnes i les federacions i con-
federacions d�aquestes.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l�educació,
garanteix la llibertat d�associació dels pares i les mares dels alumnes dins l�àm-
bit educatiu i, alhora, disposa que s�establiran reglamentàriament, d�acord amb
la Llei, les característiques específiques de les associacions de pares i mares d�a-
lumnes. La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació,
en l'article 3, apartat 3 estableix que "Les administracions educatives afavoriran
l'exercici del dret d'associació dels pares, així com la formació de federacions i
confederacions"

El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, que atorgava a la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears les competències en matèria d'educació, modi-
fica substancialment aquesta situació i determina la conveniència d'establir la
pròpia normativa reguladora del funcionament de les associacions de pares i
mares d'alumnes.

En virtut d�això, a proposta del conseller d�Educació i Cultura, oït el
Consell Escolar, d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de 28 de novembre de 2003,

DECRET

Article 1

Les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA) són entitats sense
ànim de lucre, integrades per pares, mares i tutors legals d'alumnes dels centres.

D�acord amb el que disposa l�article 5 de la Llei orgànica reguladora del
dret a l�educació, els pares i mares d�alumnes tenen garantida la llibertat d�as-
sociació en l�àmbit educatiu.

Article 2 

A l�empara del que estableix l�article 22 de la Constitució i el que dispo-
sa l�article 5 de la Llei orgànica del dret a l�educació i l'article 3.3 de la Llei
orgànica de qualitat de l'educació, es consideren associacions de pares i mares
d�alumnes aquelles que es constitueixin en els centres docents públics o privats,
autoritzats per la Conselleria d'Educació i Cultura, que imparteixen ensenya-
ments en algun dels nivells d�educació infantil, educació primària, educació
secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, escoles
oficials d'idiomes i conservatoris de música i dansa de nivell no universitari.

Article 3 

Només poden ser membres de les esmentades associacions els pares, les
mares o els tutors legals dels alumnes que cursin estudis als centres docents indi-
cats a l�article anterior.

Article 4 

Les associacions de pares i mares d�alumnes es regiran per la Llei orgàni-
ca reguladora del dret a l�educació, per la Llei orgànica de qualitat de l'educa-
ció, per aquest Decret, per la legislació vigent sobre associacions en els aspec-
tes generals que hi siguin d�aplicació, com també pels seus estatuts.

Article 5

Les associacions de pares i mares d�alumnes assumiran les finalitats
següents: 

a) Donar suport i assistència als membres de l�associació i, en general, als
pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, en tot el que es refereix a l�e-
ducació de llurs fills i als òrgans de govern i de participació del centre.

b) Col·laborar en les activitats del centre, facilitar la participació del
voluntariat educatiu, i cooperar amb el consell escolar en l�elaboració de direc-
trius per a la programació d�activitats complementàries, extraescolars o de ser-
veis.

c) Promoure la participació dels pares i les mares dels alumnes en la ges-
tió del centre.

d) Assistir els pares i les mares dels alumnes en l�exercici del dret a inter-
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venir en el control i la gestió del centre, quan aquest sigui sostingut amb fons
públics.

e) Promoure la representació i la participació dels pares i les mares dels
alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats, i altres òrgans
col·legiats.

f) Facilitar la col·laboració del centre en l�àmbit social, cultural, econòmic
i laboral de l�entorn.

g) Promoure les activitats de formació de pares i mares.
h) Fomentar la llengua catalana, d'acord amb la Llei de normalització lin-

güística i la cultura pròpia de les Illes Balears.
i) D�altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els res-

pectius estatuts.

Article 6

La Conselleria d�Educació i Cultura ha d�establir un cens d�associacions,
federacions i confederacions de pares i mares d�alumnes de centres docents de
l�àmbit territorial de les Illes Balears, on inscriurà aquestes entitats sempre que
les seves finalitats s'adeqüin a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regulado-
ra al dret a l'educació, aquest Decret i altra normativa aplicable, per tal de tenir-
ne coneixement i constància de la constitució, com també de facilitar les rela-
cions institucionals i de participació que se�n derivin. Tot això sense perjudici
de la inscripció registral d'aquestes associacions al corresponent registre d'asso-
ciacions.

Article 7

1 Als efectes d�inscripció en el Cens d�associacions de pares i mares d�a-
lumnes de la Conselleria d�Educació i Cultura cada associació ha de trametre
l�acta fundacional i els estatuts a la Direcció General de Planificació i Centres
de la Conselleria d'Educació i Cultura. S�ha d�inscriure en el Cens, després de
verificar que s'adequa a la legislació vigent.

2 La inscripció de l�associació s�entendrà automàticament produïda si, en
el termini de tres mesos comptadors a partir de la data de presentació de la
corresponent documentació, no hi ha hagut resolució expressa.

3  Les modificacions estatutàries que es produeixin en el si de l�associa-
ció es tramitaran igualment davant l�organisme encarregat del cens d�associa-
cions de pares i mares, per a la constància posterior en el cens.

Article 8

1 Les associacions de pares i mares d�alumnes podran utilitzar els locals
del centre docent per a la realització de les activitats que els són pròpies, dins de
les finalitats assignades per la Llei. La direcció del centre facilitarà la integració
de les esmentades activitats en la vida escolar, i les tindrà en compte en la pro-
gramació general que anualment elabora l�equip directiu.

2 Els directors dels centres públics facilitaran l�ús d�un local per a desen-
volupar les activitats internes de caràcter permanent de les associacions consti-
tuïdes en el centre, com ara reunions de la junta directiva, comissions o activi-
tats similars; igualment els titulars dels centres privats concertats possibilitaran
aquestes activitats a les associacions del seu centre.

3 La utilització dels locals del centre en activitats no integrades en la vida
escolar requerirà la comunicació prèvia de la junta directiva de l�associació a la
direcció del centre i, si escau, a la titularitat, d�acord amb el que estableixi el
reglament d'organització i funcionament de cada centre.

4 Les associacions de pares i mares d'alumnes no podran realitzar en els
centres docents altres activitats que les previstes en els seus estatuts, dins el
marc de les finalitats que la Llei els atorga com a propis.

4.1 En tot cas, el consell escolar del centre n'ha de ser informat, i tots els
alumnes podran participar-hi quan les activitats siguin per a ells.

4.2 Les despeses extraordinàries que es puguin derivar de les activitats
organitzades per les APIMA s'atendran a la regulació prevista en el reglament
orgànic de centre.

5. Les associacions de pares i mares seran responsables de les accions
derivades de la realització de les seves activitats. 

Article 9

Les associacions de pares i mares d�alumnes constituïdes d'acord amb la
Llei orgànica del dret a l'educació i amb aquest Decret podran federar-se amb
altres associacions i federacions de les Illes Balears i també d'àmbit estatal i/o
internacional, d�acord amb la normativa aplicable.

En l�àmbit de les Illes Balears i als efectes de la col·laboració amb
l�Administració educativa, la inscripció de federacions o confederacions segui-
rà el mateix procediment, establert a l�article 7 d�aquesta disposició.

Les federacions podran associar-se amb federacions o confederacions de
les Illes Balears i també d�àmbit estatal i/o internacional.

Article 10

En l�àmbit de les Illes Balears, les federacions i confederacions de pares i
mares d'alumnes als efectes de col·laboració amb l�administració educativa es
regiran per la legislació educativa, per aquest Decret, i pels seus estatuts.

Article 11

Les federacions i confederacions de pares i mares d'alumnes de l�àmbit de
les Illes Balears assumiran les finalitats següents: 

a) Estimular i facilitar l'exercici dels drets de llibertat d'associació dels
pares i les mares d'alumnes, i de promoció de federacions i confederacions d'as-
sociacions de pares i mares d'alumnes. 

b) Cooperar en la plena consecució de les finalitats de l'activitat educati-
va tal com es determina a l 'article 2 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'e-
ducació. 

c) Assistir a les associacions de pares i mares d'alumnes, en el cas de les
federacions, i a les federacions, en el cas de les confederacions, en tot allò que
permeti d'aconseguir les finalitats per a les quals han estat creades. 

d) Qualsevol altra finalitat que, en el marc de la normativa a què es refe-
reix l'article anterior, li assignin els seus estatuts.

Article 12

La constitució de federacions i confederacions d'APIMA es farà d�acord
amb la normativa general d�associacions.

La inscripció de les federacions i les confederacions de pares i mares d'a-
lumnes en el Cens de la Conselleria d�Educació i Cultura seguirà el procediment
establert a l'article 7 d'aquest Decret.

Article 13

La participació dels pares i les mares dels alumnes en els consells escolars
de les Illes Balears regulats pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, es
realitzarà mitjançant les confederacions i/o federacions d�associacions de pares
i mares d�alumnes més representatives, en la forma en què disposi el Reglament
de funcionament dels consells escolars territorials.

Article 14

1. La Conselleria d'Educació i Cultura facilitarà la constitució d'associa-
cions, federacions i confederacions de pares i mares d'alumnes, i donarà asses-
sorament a qui ho sol·liciti mitjançant els òrgans competents en la matèria.

2. La Conselleria d'Educació i Cultura fomentarà les activitats de les asso-
ciacions, federacions i confederacions de pares i mares d'alumnes i concedirà,
d'acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, les ajudes que,
per aquest fi, figuren als pressupostos. En tot cas, tindran preferència per a la
concessió de les ajudes aquelles associacions constituïdes en centres que atenen
població de condicions socioeconòmiques desfavorides, com també les federa-
cions, confederacions que tinguin associacions amb aquesta població.

3. Per tal que les associacions, les federacions i les confederacions de
pares i mares d�alumnes puguin accedir als ajuts que hi destina el pressupost de
la Conselleria d'Educació i Cultura, serà requisit imprescindible que hi constin
degudament inscrites en el Cens, d�acord amb el que estableixen els articles 6 i
7 d�aquest Decret.

Disposició transitòria 

En el termini màxim d�un any, totes les associacions de pares i mares d�a-
lumnes i les federacions i confederacions d�aquestes, ja existents i en funciona-
ment en l�àmbit de les Illes Balears, inscrites en el registres corresponents o en
el Cens del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, s'han d'inscriure en el Cens
previst a l'article 6 d'aquest Decret per a obtenir ajuts o per a col·laborar amb la
Conselleria.

Disposició final primera

Es faculta el conseller d'Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per a l�execució i el desplegament d'aquest Decret.

Disposició final segona

Aquest Decret començarà a vigir l�endemà de la publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de novembre de 2003

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d'Educació i Cultura
Francisco Jesús Fiol Amengual
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 22602

Correcció d�errades observades en la publicació de la Resolució
del conseller d�Interior de 27 de novembre de 2003 i de l�Acord
del Consell de Govern de 28 de novembre de 2003 (BOIB núm.
166, de 29-11-2003) pels quals s�aprova la modificació de la rela-
ció de llocs de treball corresponent al personal funcionari al ser-
vei de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Advertida una errada existent en la publicació de l�Annex  de la Resolució
del conseller d�Interior de 27 de novembre de 2003 i de l�Acord del Consell de
Govern de 28 de novembre de 2003 (BOIB núm. 166, de 29-11-2003) pels quals
s�aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal
funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d�acord amb
el que disposa l�art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

7BOIB 06-12-2003Num. 169


