Direcció Insular d'Infància i Família
Assumpte:
1.- Termini de presentació d'instàncies per formar part de la Comissió de Famílies
Biològiques.
2.- Criteris de selecció per a les famílies que vulguin formar part de la Comissió de
Famílies Biològiques.
3.- El període pel qual poden ser designades
Vista la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de 3 de maig de
2021, relativa a la creació de la Comissió de Famílies Biològiques dependent del Servei d’Infància i
Família de l’IMAS i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament.
Vist l'Article 7. relatiu als Vocals:
Al punt 1.a) que refereix »Quatre persones que siguin pare i/o mare d'infants o adolescents que
tinguin o hagin tingut expedient amb mesures jurídiques de protecció a l'IMAS, nomenats per la
presidència de la Comissió entre totes les sol·licituds rebudes».
Al punt 2. que refereix « Les famílies que vulguin formar part de la Comissió com a vocals, han de
presentar en el Registre General de l'IMAS la corresponent sol·licitud. A aquests efectes, es
publicarà en el taulell d'anuncis del portal web de l'IMAS el termini de presentació d'instàncies per
formar part de la Comissió de Famílies Biològiques per a que tinguin la possibilitats de ser
candidates a vocals de la Comissió, informant-lis dels criteris de selecció, del període pel qual
poden ser designades i facilitant-lis el corresponent model de sol·licitud.»
Per part de la presidència de la Comissió de Famílies Biològiques, s'estableix:
1.- Com a termini de presentació d'instàncies per formar part de la Comissió de Famílies
Biològiques, fins dia 16 de juliol de 2021.
2.- Com a criteris de selecció per a les famílies que vulguin formar part de la Comissió de Famílies
Biològiques:
• Temporalitat de l’expedient obert al Servei d'Infància i Família de l'IMAS.
• Recursos que han fet ús del Servei d'Infància i Família.
• Edat dels infants amb expedient obert al Servei d'Infància i Família.
De totes les sol·licituds es seleccionarà una representació de famílies per disposar d’una visió de
diferents experiències:
➢ Representació de pares i/o mares d'Infants (0 a 12 anys)
➢ Representació de pares i/o mares d'Adolescents (de 13 a 17 anys).
➢ Representació de pares i/o mares amb que ha fet ús dels diferents Programes/Serveis.
➢ Representació de pares i/o mares que duen anys al Servei
➢ Representació de pares i mares que duen poc temps al Servei.
3.- El període pel qual poden ser designades, serà de dos anys.
Palma, a 29 de juny de 2021

Direcció Insular d’Infancia i Família
Asunto:
1.- Plazo de presentación de instancias para formar parte de la Comisión de Familias
Biológicas.
2.- Criterios de selección para las familias que quieran formar parte de la Comisión de
Familias Biológicas.
3.- El periodo por el cual pueden ser designadas
Vista la Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de 3 de
mayo de 2021, relativa a la creación de la Comisión de Familias Biológicas dependiente del
Servicio de Infancia y Familia del IMAS y la aprobación de las normas de organización y
funcionamiento.
Visto el Artículo 7. relativo a los Vocales:
En su punto 1.a) que refiere »Cuatro personas que sean padre y/o madre de niños o
adolescentes que tengan o hayan tenido expediente con medidas jurídicas de protección en el
IMAS, nombrados por la presidencia de la Comisión entre todas las solicitudes recibidas».
En su punto 2. que refiere « Las familias que quieran formar parte de la Comisión como vocales,
tienen que presentar en el Registro General del IMAS la correspondiente solicitud. A estos
efectos, se publicará en el tablón de anuncios del portal web del IMAS el plazo de presentación
de instancias para formar parte de la Comisión de Familias Biológicas para que tengan la
posibilidad de ser candidatos a vocales de la Comisión, informandoles de los criterios de
selección, del periodo por el cual pueden ser designadas y facilitandoles el correspondiente
modelo de solicitud.»
Por parte de la presidencia de la Comisión de Familias Biológicas, se establece:
1.- Como plazo de presentación de instancias para formar parte de la Comisión de Familias
Biológicas, hasta el dia 16 de julio de 2021.
2.- Como criterios de selección para las familias que quieran formar parte de la Comisión de
Familias Biológicas :
• Temporalidad del expediente abierto al Servicio de Infancia y Familia del IMAS.
• Recursos que han utilizado del Servicio de Infancia y Familia.
• Edad de los niños con expediente abierto en el Servicio de Infancia y Familia.
De todas las solicitudes se seleccionará una representación de familias para disponer de una
visión de diferentes experiencias:
➢ Representación de padres y/o madres de niños y/o niñas (0 a 12 años)
➢ Representación de padres y/o madres de Adolescentes (de 13 a 17 años).
➢ Representación de padres y/o madres que han utilizado diferentes Programas/Servicios.
➢ Representación de padres y/o madres que llevan años en el Servicio de Infancia y Familia.
➢ Representación de padres y/o madres que llevan poco tiempo en el Servicio de Infancia y
Familia.
3.- El periodo por el cual pueden ser designadas,será por dos años.
Palma, a 29 de junio de 2021

