
ESTATUTS 

CAPÍTOL PRilvfER 

Constitució, denominació i regim juridíc. 

Artkle lr.: A l'empar de l'art. 22 de la Constitució Espanyola, i per un millar 
compliment del manament del seu art. 27 i concordants, ·així com de l'art. 15 de 
l'Estatut d'Autonornia de Catalunya, i també d'acord amb el que disposa l'art. 5 
de la Llei organica reguladora del d.ret a l'educació, i el Decret 202/1987 del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es constítueix a 
Barcelona una Assocíació de Pares d'Alumnes ambla denominació d' 
ASSOCIACIÓ DEPARES d'ALillviNES de l'IES 1v'1ANUEL CARRASCO i 
FOR...\t.f.IGUERA. 

Article 2n.: Aquesta Assocíacíó, que té plena capacitatjuridica i d'obrar peral 
compliment dels seus fins, es regei'l: pels presents Estatuts i pels acords 
validament adoptats al si dels seus organs de govem ~ en tot cas, es regeix, 
també, perla normativa reguladora de les associacions de pares d'alumnes i de 
les associacions en general, estatals o autonómiques segons les seves respecti:ves 
competen des. 

CAPÍTOL SEGON 

Ámbit domicili i fins. 

Article 3r.: L'Associació tind.rá el seu domicili social a Barcelona, e/ Santa Fe, 
2 .- 08031 - Barcelona. Tanmatcix, tant aquest coro altres possibles domicilis 
podran ser modificats per acord de l'Assemblea General i ambla corresponent 
comunicació a l'Administració. 

Artide 4t.: Aquesta Associ.ació iniciara les seves activitats el di.a següent de la 
seva inscripció i es constituira per temps indeíinit. 

Article Se.: L'ambit territorial de l'Associació es circumscriu principalment, a 
Catalunya. 

Article 6e.: Són .fins de l'Associació, els següents: 

a) Promoure la .intervenció dels pares i, si escau, dels alumnes, 
en el control i en la gestió del Centre, i a tal efccte, propasar 
candidats al Consell Escolar en representació dels pares i tutors. 



CAPÍTOL TERCER 

b) Donar suport i assistencía als pares i tutors membres de 
l' A<isociació, i en genera~ a tot.s els component.s de la comunitat 
escolar i a1s seus organs de govem i de participació en tot allo 
convenient pera l'educació dels seus fills o pupils. 

e) Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i 
infonnant al Consell Escolar pel que fa a 1'est11blirnent de criteris 
per a la particípació en activitat.s culturals, esportives i 
recreatives, així com en les acóons assitencials que es pU,::,cruin 
prestar. 

d) Presentar i propasar al Consell Escolar programes d'activitats 
complementaries, visites, viatges, menjadors i colónies, així com 
participar en la seva realització. 

e) Programar i realitzar activitats propies de l' Associació, així 
com organitzar l'adquir;ició col.lectiva, i si esca-u, la distribució, 
dels mitjans necessaris per a J'educació que estiguin a carrec dels 
pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuYtat de 
l' ensenyament. 

f) Inf onnar els membres de l'Associació de ]es activitats i afers 
d'aquesta i del Centre, i impulsar el ple exercici dels drets i el 
compliment dels deures. 

g) Fer de nexe entre el Centre d'Ensenyarnent i el seu entom, 
facilitant la col.laboració del Centre en l'ambit sociai cultura~ 
economic i laborar del seu ambit. 

h) Realitz.ar activitatq culturals i de formació de pares. 

i) El foment i practica d'activitats fisico-esportives. 

j) D'altres d'aruilogues que s'emmarquin dintre la normativa 
vigent en materia d'ensenyament. 

Organs de representació. govern i administració. 

Article 7e.: Són organs de govern de l'Associació, l'Assemblea 
General i la Junta Directiva. 

Article 8e.: L'Assemblea General constitueix l'organ sobira de 
l'Associació i esta formada, en igualtat de drets, per tots el socis i 
socies que hi assisteixin. 



L'Assemblea General es reunira en les ocasions següents: 

1.- Amb caracter obligatori, i en sessió ordinaria, una vegada a l'any durant el 
primer trimestre de curs, i tractara, almenys, els tem~s següents: 

a) Examinar la memoria anyal que presenti la Junta Directiva~ sí 
escau, l'informe dels membres del Consell Escolar pertanyents a 
l' Associació. 

b) Examen del balan.9 econornic de l'Associació i de l'estat de 
crunptes, previ dictamen dels censors establerts a l'article 15 
d'aquests Estatuts. 

e) Examen del pressupost per l'exercici económic pel qtutl es fa 
la convocatoria. 

d) Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l'ordre 
del día, d'ofici o a instancia del 10% dels associats, sempre que, 
en aquest últim cas, es demani en 10 dies, a1menys, d'antelació a 
la data de l'Assemblea. 

2.- Amb carácter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta Directiva o així 
ho demani per escrit un 20% dels associats, i sempre que s'hagi de tractar els 
punts següents: 

a) La modi:ficació dels presents Estatuts. 

b) La dissolució de l'A.ssociació. 

Artide 9e.: Les Assemblees Generals, seran convocades per la Junta Directiva, 
i en el seu nom, peJ president. En la convocatoria que es fara amb una antelació 
mínima de 15 dies per á les Assemblees General Ordinaries, i de 2 dies per a les 
extraordinaries, es detallara l'ordre del dia. 

Les Assemblees Generals, quedaran validament constituides en primera 
convocatoria quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels socis, i 
en segona convocatoria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre de 
SOClS. 

Els acords seran presos per majoria simple, llcvat dcls suposits de modi:ficació 
d'Estatuts o la dissolució de l'Assocíació, que requiriran uan majoria de dos 
ter90s dels assistents. 

De totes les reuníons, i en el tennini de quinze dies des de la seva celebració, se 
n'aixecara acta que re:flectira els acords adoptats. 

Artkle 10e.: Correspon a l'Assemblea General: 



a) Aprovar la memoria anyal que presenti la Junta Directiva~ 
si escau, l'inf orme dels membres del Consell Escolar. 

b) Aprovar l'estat de comptes, atri com el pressupost per a 
l'exercici següent. _ 

e) Aprovar les quotes ordinaries i extraordinaries a pagar pels 
socis. 

d) Elegir els membres de 1a Junta Directiva i els cen.sors de 
comptes. 

e) Decidir en darrer tenue les qüestions de disciplina dels socis. 

f) Deciilir les persones que proposa l'Associacíó per ais órgans 
de representació i govem del Centre ~ si escau, per als 
organismes de participació d'ambit superior. 

g) Acordar la modificació d'Estatuts o aprovar la dissolució de 
l' Associació. 

h) Acordar la federació de l'Assocjació amb altres de :finalitats 
analogues o, si escau, ratificar la decisió presa respecte al terna 
perla Junta Directiva. 

i) Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de 
l' Associació. 

Article lle.: La Junta Directiva és l'orga..TI de gestió, representació i 
administració de l'A.ssociació, i actuara coma órgan executiu de l'Assemblea 
General. 

La Junta Directiva sera fonnada per 1 O menbres ~ en tot cas, es cobriran els 
carrecs de President,-------------------.-- Tresorer í Secretari. 

Les eleccions per a la Junta Directiva se celebraran el primer trimestre de curs, 
en Assemblea General Ordinaria, llevat de dimissió o revocació, en que se 
podra convocar una d'extraordinaria a l'efecte. 

Po<lran ser electors o elegibles tots els socis de l'Associació, i es podran 
presentar les candidatures en tot moment abans de les votacion.s. 

Les votacions es celebraran en un sol acte i mitjam;ant vot secret, lliure i directe. 

La mesa electoral, que sera propasada per la Junta Directiva i aprovada per 
1'Assemb1ea General, fara el recompte de vots sense soJució de continui"tat, 1ll1 

cap acabat l'horari electoral 



T ots els socis que ho desitgin, podran ser presents al recompte. 

D'entre aquest socis escollits solament, í per votació entre ells, es designara el 
qui ha de desemvolupar el carrnc de president 

Segt.údament, el president designara, entre els resrants, eh; carrecs que hagin de 
desenvolupar en la Junta Directiva, reservant•se la facultat de canviar dits 
canees a petició dels interessats, o quan altres circumstancies ho aconsellin. 

Artide 12e.: El mandat de la Junta Directiva sera de dos anys, i podran ser 
reelegíts els seus menbres. 

Cas de produir•se vacants durant el mandat, aquestes seran cobertes per la Junta 
Directiva, :fins que es procedcixi a l'elecció en la propera Assemblea Gi..--neral. 

Els menbres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General 
convocada a l'efecte, i sera preceptiu el vot favorable a la revocacíó, de la 
majo.ria dels assistents. 

Article 13e.: Les :funcions de la Junta Directiva són: 

a) Analitzar periodicament i conjunta amb els membres del 
Consell Escolar en representació dels pares, la situació general 
del Centre, i fer propostes per al seu rnillor funcíonament i 
increment de la qualitat de l'ensenyament. 

b) La representació i gcstió economica i administrativa de 
l'Associació. · 

e) L'organització de senreis d'activitats i edició de publicacions, 
aix.í com la creació de grups de treball i comissions per assolir 
millar els seus objectius. 

d) La convocatoria de les Assemblees Generals, en la qual hi 
constara la data, lloc, hora i ordre del dia. 

e) La confecció de pressupostos i balarn,os, així com la memoria 
anyal. 

f) Complir i fer complir els presents Estatuts i executar els acords 
de les Aseemblees Generals. 

g) Decidir sobre la federació de l'Associació amb altres de 
finalitats analogues i propasar la seva rati:ficació a l' Aseemblea 
General. 

h) Tates les competencies que 1i atorga l'Aseemblea General. 



Article 14e.: Les funcions especifiques dels carrecs, amb caracter orientatiu, 
són les següent~: 

El president detenta la representació de la Junta Directiva í de l'Associació, 
convoca les reunions de la Junta Directiva~ en el nom d'aquesta, les 
A.ssemblees Generals, i ordena e1s pagaments juntament amb el tresoser. 

E] secretan té cura dels llibres i dels documents de l'Associació, de portar el 
llibre de registre de socis, redactar les actes de les Assemblees Generals ~ si 
escau, les de la Junta Directiva; expedeix certificacions i comunica a 
i'Adrninistració, ensems amb el president., els acords o actes que calgui 
comumcar. 

El vicepresident supleix el president en cas d' absencia, malaltia o d'altres, i 
actua amb les delegacions que li conferebq. 

El tresorer té cura dels béns de l'Associació, controla el cobrament de les quotes 
i realitza els pagaments conjuntament amb el president; i confecciona, també, el 
balan9 econorruc i porta 1a comptabilitat de l'Associació. 

Artide 15e.: E.is Censors de Comptes són aquelL') socis de l'Associació 
encarregats d'exanrinar i dictaminar l'estat de comptes i el balarn; econonúc de 
l'Associació, irnmediatament abans de 1a presentació pera l'aprovació a 
l'Ac;seinblea General. 

Són cscollits per l'Asecmblea General í el seu mandat sera de dos anys. 

El carrec de Censor de Comptes és incompatible amb qualsevol carrec de la 
Junta Directiva. 

CAPÍTOL OUARI 

Admissió i perdua de la qualitat de soci. Els seus drets i els seus deures. 

Artkle 16é.: Podran ser socis de l'Associació tots els pares, mares~ si escau, 
tutors i tutores d'alumnes del Centre. 

Per a la formalització del ingrés, l'interessat només haura de sol.licitar-ho a la 
Junta Directiva, un escrit a l'efccte. 

Artide 17e.: Es perdra la condició de soci pcr qualsevol d'aquests motius: 

a) Per deixar de complir les condicions indicades a l'article 16e. 

b) Per renúncia formalitzada per escrit davant de la Junta 
Directiva. 



·e) Per impaga.-rnent de les quotes o peí incompliment greu de les 
obligacions estatutaries. 

En aquest darrer supósit, llevat del cas d'impagament de quotes en que decidid 
la Junta Directiva, la decisió sera presa pt.'t l'Assemblea General, previa 
audiencia de 1':interessat, a proposta de la Junta Directiva. 

Artide 18e.: Són drets del socis: 

a) Usar tots els serveis i prendre parten totes les activitats que 
organitzi l'A,;sociació. 

b) Sol.licitar de la Junta Directiva la convocatoria de 
l'Asseemblea General Extraordinaria, promovent les signatures 
per a la seva convocatoria. 

e) Exercír el dret de veu i vot a les .Assemblees Generals í 
formular propostes per ser incloses en l'ordre del día. 

d) Tenir un exemplM d'aquests Estatuts i ser mforrnat 
periodicament de les activitats de l'Associació. 

e) Elegir i ser elegit membre de fa Junta Directiva, i ser proposat 
per formar part dels organs col.legiats del Centre. 

Artide 19e.: Són deures de1s socis: 

CAPÍTOL CINQUE 

a) Complir els presents Estatuts, així com els acords validament 
adoptats peL<; Organs de govern de l'Associació. 

b) :Pagar les quotes acordades en i\ssemblea. 

e) Mantenir una conducta en 1ínia amb els objectius de 

l'Associació. 

Patrimoni fundacional i recursos. 

Artide 20e.: En el moment de constituir-se l'Associació, manca de patrirnoni 

fundacional. 

Article 21e.: L'Associació preveu tenir un pressupost anyal 
de :-------------------pessetes. 

Artide 22i.: Els recursos economics previstos per a l'Associació son els 

següent'>: 



i 

a) L<;s quote;:¡ -uniinarie:;; ¡ extravrdináries qü-e acorrll 
P A-:;sl"imbk.a General. 

b) Les subvendom, púhfüques 13 privades que rebi, aixi 
wm .1H:r~s donatius ') 11.e;:;ab 

d) I:ls prnJuct¡,;s dds hfos 1 dr.cts ~ne correspoíwgui;rn en 
pmpietat a 11 

• .!l.~sodadh. 

-_/ -~ 1~tkk :J~: Els rons d:e I' A.-ssodadó srr:.m diposit:lt:;; en 1.m matei;,: 
compfo b,mcari~ et quai sera obert amb 1es sñgnahrres autnritzades dd 
president/a, tri:Sür1=r/a, i secretad/a.; ca!drú h~s sagn:1ü.rcs 1ndi:stlntcs 
d e do•; -d 1.cH.o;;, i ~tJmp.r-e la de! tresor-er/a, p.er t:r-em·e d iners. 

A:rtkk 24,t: En c.us d~ d a,-,;sohfr~ aqucsui. A,-<;,o;.;odadi e~; fo.rm~ra una 

w.mh,Jú ii,quidador-.t, elegida pe, l' A.s;;.em bi€a Genera1, la qual 
p:radka,l !es ncces~arics nperadnns d~ Hquidadó i de~tin.ad el 
rcn1llrK1lt LJ(:; la m~tc.ixa, :;j :en:J:is, a 11-erUat púMica o pri'rada qu-1;, 
dedk.1da id c~rnp del 1ensenyament, hagm~s deddit l'A.ssemblea 
General. 

Aqucsi e:-;btuts ;;ún cis aprovat;; a la 1n2ü::ixa as;;cmbJea gt;Henii e:a..1.r~ordirnlrh-a d'1:l 
día 29 de f~h,er -de t:996 . 

. ~ 
~au :_ 

La pres1denta 

Barce4ona., 29 de fobr€f de 1996 




