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ESTATUTS

Capttol l. Denomlnacló, oblecte, domlclli I ámbit
Afticle

I

L'Aesociació de Famflles d'Alumnee de l'Escola 9ü(f, de forma abreujada es podran utiliEar les
sigles AFA 9d¡[t está constitulda a la població de Quaft i es regeix per aquests estatuts, per la Llei
orgánica 8/1985, de 3 de jul[rcl, del dret a !'educació, el Decret 202/1987, de lg de maig, del
Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d?plicació, i subsidiáriament per la Llei
4l2OO8, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relátiu a lé§ persones jurldiques, i la
Llei orgánica 1n002, de22 de marg, reguladora det dret d'associacló.
L'associacilS no té ánim de lucre.
Aúicte 2

L'associació assumeix els objec-tius següenb:

a) Donar suport i assisténcia als membres de I'associació i, en geneml, als pares i mares d'alumnes,
tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus órgans de golem i de participació, en tot
alló que fa reEréncia a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al
centre.

ó) Promoure la participació dels pares i marés en la geslió del centre,
c) Assistir els pares i mares en l'o<ercici del seu dret a inte¡venir en el conFot
quan sigui sostingut amb fons públics.

i ta gestió del centre

d) Promoure la reiresentació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres
priblics i concertats i altres ürgans col.legiats.

e) Facililar la co¡',aborác¡ó del cent¡e en els ámbits soc¡al, culüJral, econórnic i labotal de l'gntom.
f) Col'laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració
de directrir¡s per a la programació d'activitats complementáries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitab de formació dels pares i mares, tant des det vessant cutturat com de
l'especffic de responsabiliEació en l'educació famili,ar.
á) D'altres que, en el marc de la normatiya educaüva, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
,¡)

Promoure i realitsartota mena d'activitats ltfdiques iculturals.
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Atticte 3

El domicili de l'associació queda fixat al nrlmero 29 del GaflEr del Tren de Quart,
d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catralunya.
Capftol

!1.

i el seu imbit

Socis I eóclee

Atticle 4

i mares o els representants legals dels atumnes
mafricuhb al.centre que manihtin la eeva voluntat de pertányer @m a tals a l'entitat, iqúe
Poden ser s<icis o sócies de l'associació els pares

contribueixin a sostenir{a amb les quotes a qué es referek I'article 6é d'aquests estatuts.
L'admissió de socis i sócies és.faculEt de la Junta Direc'tiva, qqe I'aoorda un oop la persona que I'ha
sol.licitat ha acreditat la seva cbndició de pare o mare o futor/a d'un o més alumnes de¡ centre.
A¡ticle 5
Són drets dels socís i sócíes:

a) Participar en les activitats dé l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes
i suggerimenb per escrit a la Junta Direc'tiva o oralment als delegats/ades de curs, gue els traslladen
a I'esmentiada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Elegir í ser elegits memhe6 de ta Junta DirectÍva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigenb.

e) Consultar els llibrcs de l'associació, atenent a les restriccions de la Llei
desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal.

' ulwá Serveís
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l) Rebre informació sobre el funcionament de IAFA.
ü1fi
Són deures dels socis isócies:

a) Contribuir económicament a sostenír l'assocíacíó
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i les seves acüvitats

derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per I'associació a havés dets seus diferents órgans de
góvern,'a fi d'assolir de d millor manera possible els objectlus de l'entitat.
Articb 6
Les persones associades poden ser donades de bai¡aa de I'associació per algun dels motius següent§:

Gener¿¡lita' do Catalunya
Departament cle Justíoa
Serveis Territo¡ials a Girona

1. Renúncia voluntária comunicada per mi$á d'un escrit adregat al presidenUa.

2. Pérdua de la condició de pare o mane d'alumne, de la pátria potestrat o de la representacíó legal.
3. Falta de pagament de les Quotés establertes, si ho decideix la Junta Directiva.

4. t]s de l'associació o de la condició de soci ámb finalitats difurents a les assumides estatutáriament
per I'entital
Gapftol tll. L'Asseinblea Gene¡al
A¡ticta 7

1. LAssemblea General és l'órgan sobirá de I'associacirl; els seus membres en formen part per dret
propi íinenunciable.

2. Els membres de l'associacitl, reunits en Assembtea General legalment constituTda, decideixen per
majoria els assumptes que són competéncia d'aquest órgbn.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de IAssemblea Geneml, incloent-hiels absents, els
quí en discrepen i els presenh que s'han abstingut de votar.

Micle

I

L'Assemblea Generalté les facultats seg0enb:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir iseparar els membres de l'órgan de govern i controlar-ne tactivitat

c)

Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, itambé adoptar els acords per a la
l'imprt de la contribueió al sosteniment de les despeses de I'associació i aprovar
la gestié feta perJbrgan de govem
fixacíó de la forma i

nva
d) Acordar la dissolució de I'associació.

tícia

Departament

a

Serueis Territ
e) lncorporar-se a altres unions d'associacions i separar-se'n.
f) Sol.licitar la declaració d'utilitat pública.

)e aauegta
x fideilirlent

g) Aprovar el reglament de régim interior.
h) Acordar la bai¡o o la separacíó def¡n¡t¡va, amb un expedient previ, dels associats iassociades.

i) Conéixer les sol.licituds presentrades per ser soci o sücia, i tarnbé les altes i les baixes d'associats
associades per una raó diferent de la separaeió deñnitiva.

i
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Seryeis Territsi,ials a Girona
Resoldre sobre qualsevol alha qüesüó que no estigui directarnent atribuida a cap altre órgan de
I'associació. La relació de les facultab que es fa en aquest article té un carácler merament enunciatiu
i no limita les atribucions de I'Assemblea Genánal.

7)

A¡tictag

l. L'Assemblea Generales reuneÍx en sessiú ordináiía com a mlním un cop l'any, durant elsis
primers mesos posteriorsat üancament de l'exercici económic peró iro durant etd mesos de juliot i
agost ni en perfode de vacances escolars,
L'Assemblea General ordinária ha de tractar com

e mlnim l'aprovació de.la

memória

i

estat de

comptes del curs anterior i el projecte i pressrpost del curs que s'inicia.

2. L'ürgan de govern pot convocar lAssemblea General amb carácter extraordinari sempre que ho
consideri convenlent, i ho ha de fer quan ho sól'liciü un l0% dels associats; en aquest cas,
l'assemblea ha de tenir lloc dins eltermini de trenta dies a comptarde la sol'licitud.
A¡ticle 10

1. L'Assemblea és convocada per l'órgan de govem mitjangant una convocatória que ha de contenir,
com a mfním, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatória s'ha de comunicardeu dies natunals ebans de ladatad.e la reunió, individualment i
mitjangant un escrit adregat al domicili que consü en la relació actualitsada d'associats i associades, o
adresat qlco¡-¡eg g!p*Q!'"cg99-¡j_el$:_9 pgl*§r¡s,-g_3l!-rlgJ,tl'3ng9i¡, 9-!a ¡v9b !91'AFA,

Les Assemblees Generats e¡draorctináries es podran convocar, amb carácter d'urgéncia,
perfode inferior a 10 dies d'anblació i mai menor de 24 hores.

3. L'Assembfea Genenal de socis es podrá reunir en un altre

ltoc díferent de

en

un

h seu sociaf de I'AFA

4. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix et presklenUa de fassociació. Si no hi és, l'han
de substituir, successivamenf el yicepresident/á o eUla vocal de m& edat de la Junta. Hi ha d'ac-tuar
com a secretari/ária qui ocupi aquest mateix cárteo a la Junta Dircc{iva.
5. El secretari/ária redacta I'acta de cada reunió, que ha de signar juntamcnt amb el presidenUa,
un extracte de les deliberacions, el text dels acods adoptats, el resultat numédc de les votacions i
llisüa de les persones.assistenb.
Generaiit;:t d

Al comengament de cada reunió de l'Assemblea General s'aprovará,
anterior. Cinc dies abans, de tota manera, facta i qualsevol altra

m

laiunva
Justícia

tractar a l'ordre deldia, ha d'estar a disposíció dels socis i sócies al local
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Artiole 11
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1. Lhssemblea Generat es constitueix válictament sigui quin
presents o representats.

2. El 10Yo dEls associab/ades poden sol.licihr a l'órgan de govem la inclusió en I'ordre del dia d'un o
més assumptes per tractar. En el cas que ja Chagiconvocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primgr
terg del periode comprés entre la recepció de ta co¡vocaüória i la daüa en qué aquest órgan s'há de
reunir. Liassemblea rlnlcament pot adoptar acords respecle als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat
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que s'hagi constitult amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatória d'una
nova assemblea general.
A¡ticle 12
1. En les reunions de lhssernblea General, correspon un.vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sócies preenüs o repreentats.

3. Per adoptar acords sobre la modificacíó dels estatutrs, la dissqtució de l'associació, fa constitució
d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja exístent, i la disposició o
alienaeió de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats
(efs vots afirmatius superen h meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directíva, si
es presenten diverses candidatures,
fa per acod de h majoria simple o relativa dels socis i sócies
presents o representrats (més vob a favorque en contra).

e

4. Les candidatures que es presenten brmalment tenen dret a una cópia de la llista dets socis i sócies
í dels seus domícifis í adreces de coneu efectróníc, sempre que els assocíats ho autoritsÍn
expressament.

Gapítol fV. La Junta Directiva
A¡ticle 13

't. Regeix, administra i representa I'associació la Junta Directiva, que está composta pet presidenUa,

el vicepresidenUa, el secretari/ária, el vicesecretari/ária, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta
Directlva pot quedar legalment oonstitutda amb els cánecs de presidenUa, secretari/a i tresorer/a;
quedant la resta de cárrecs vacants. Aquests cárrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L'elecció dels membres de la Junta Diectiva, gue han de ser socis o sócies, es fia per votació de
I'Assemblea Generai. Les persones elegides entren en funciohs després d'haver acceptrat el cárrec.

3. El nomenament i el cessament dels cárecs s'han de comunicar at Registre d'Associacions
mitjangant un certifiet, emés pel secfetafUária sortint amb el úsüplau del presidenUa sortirit que ha
d'incloure també l'acceptació del nou presidenUa idel nou secretari/ária
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen elcánec gratultahent
Atticle 14

l.

Efs membres de la Junta DírectÍva exerceíxen el cárrec durant uh perfode de 3 (tres) anys, sense

perjudici que puguin ser reelegl&s.

2. El ces§ament dels cánecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirffiXTÑ

a) dimissió voluntária presentada mitjangant un escrit en elqual
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Generalitat
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ó) malaltia que els incapaciti per exercir elcánec
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c) baixa com a membres de I'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici delcánec

e) la mort o declaració d'abséncia, en cas de les persones ffsiques

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
lAssemblea General que tlngui lloc. Mentrestant un membre de ltassociació pot ocupar
provisionalment el cánec vacant.
Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més ámplia que reconegui la Llei; aixf
mateix, complir les decisions pres,es per I'Assemblea General, d'acord'amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixenga davant dels organismes públics

i

per exercir tota mena d'accions legals I interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

-.

.,.

:-

.

d) Proposar a lhssemblea Generat la defensa de l'establiment de tes quotes que els membres de
l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que shi adoptin.

f) Presentar el balang i I'estat de comptes de cacta exercici a l'Assembtea General pequé els apmvi i
confeccionar els pressuposbs de l'exercici segltent
g) Gontractar els empleats que l'associació puguitenir í/o els serveis que.necessiti.
ñ) lnspeccionar la comptabilitat i preocupar€e perqué els serveis funcionin amb normalitat
r) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficíent i eficag els fins de l'associació, i
autoritzar els actes que aquests grups projec{in dur a'terme.

Nomenar els vocals de la Junta. Directiva que s'hagin
nproposta
grups.

lunva

dels mateixos

Sustíiia

k) Dur a tenne les gesüons necessáries davant d'organismes públics,

aconseguir:

- subvencions o altres ajuts

- l'rls de lcals o pdíficis que puguin anibar a ser un Iloc de
centre de recupehació ciutadana

r
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fidérment

/) Obrir comptes corrents

i llibretes

d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o d'estalvi i disposar

dels fons que hi hagi en aquest dípósit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l'Assemblea General.

n) Qualsevo l alt¡a laculr¡t que no esügui atribulda d'una manera especfñca a algun allre órgan de
govern de l'asSociació o que li hagi estat delegada expressament.
Articte 16

1. La Junta Directiva, convocada préviament pel presidenUa o per la persona que eUla substitueixi,
s'ha de reunir en sessió ordinária amb la periodicitatque els seus membres decideixin, que en cap
cas pot ser inferior a una vegada al mes. La Junta queda exempta de reunir-se.durant les vac¿¡nces
escolars.

2. Les reunions dels membres de la junta directiva no necessáriament han de ser preencials, es
poden fer servir els mi$ans telamátics (videoconEréncia, xab, intemet ..)
3. S'ha de reunir en sessió extraordinária quan la convoqui ambaquest carácter el presidenUa o bé si
ho sol.licita qualsevol alhe membre de la Junta Directiva.

Article 17

t. la iunta Directiva queda consütulda válidament si ha estat'convocada amb antelació
quórum de la meitat més un.

i hi ha un

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les ieunions que es convoquín,
encam que, per causes justiñcades, poden excusar-se'n. L'assisténcia del presidenUa o del
secretari/ária o de les peñtones que efs substltueixln hlés necessária sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Afida 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de tes seves facultats en una o diverses comissions o grups
de treball sí compta, per fer-ho, amb el votfavorable de dos tergos del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quórum, un o uns quants mandataris/árles per exercir la funció
que ets confl, amb les facultats que cregui oporttl conferir-los en cada cas.

Añicle 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre
secretari/ária iet presidenUa. En in'lciar-se cáda reuniÓ de la Junta
sessió anterior perqué §aprovio es rectifiqui, segons escaigui.
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Capltol V. La presldéncla i la viceprcsldéncla
Añicte 20

L

Són própies de la presidéncia les funcions següehts:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General

i de la Junta

Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat
d) Establir ta convocatória de les reunions de l'Assemblea Gbneral ide la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats conibccionats pelsecretari de laasociació.

f) Les atribucions restanb própies del cánec. i les delegades per I'Assemblea General o la Junta
Directiva.

2. El presidenUa és substitult, en cas d'abséncia o malaltia, pelvicepresidenUa o eUla vocal de més
edat de la Junta, per aquest ordre.

...-.._".-.Capftot Vl. La tresoreria I ta secrutaria
Articte 21

H tieórer/a té com a functó la o¡stódia i el control

dels recursos de I'associació, com també
Ieláboració del pressupost, el balang i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els
rebuh de quotes i altres documents de úesorcria. Paga les fact¡reÉ aprovades per la Junta Directiva,
les quals han de ser visades préüament pel presidenUa, i lngressa el que sobra en dipüsits oberts en
establiments de crédit o d'estdlvi.
Afticle 22
El secrehrü/ária ha de custodiar la docr¡mentackl de I'associacll: aixecar. mdactar i

de les'reunions d9 I'Assemblea Generali la Junta Directiva; redactar
calgui lliurar, itambé portar el llibre de registre de socis i sócies. El
d'abséncia o malalfia, pel vicesecretad/ária.

nva
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Gapftol V¡l. Les comlsslons o grups de treball
Añicle 23
I'a

TAFI que aquesta
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La creació i constitució dé qualsevol comissió o grup de treball, l'han
I'associació que vulguin formarJos, que n'han d'assabentar la Junta Direc'tiva i explicar les activitats
que es proposen dtir a terme.

Gensrálit¿, de Catalunya
Departame,rt de Justícia
Servois Territorials a Girona

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitsár les diferenb comissions o grups de treball, els
encanegats dels quals li han, de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capftol Vlll. El régim económlc
Afticle 24
Aquesta associació no té paúimonifundacional.

Añide 25
Els recursos econümics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que ñxa lAssemblea Generat per als seus rnembres

'

b) les subvencions oficlals o particulars
c) les donacions, las heréncies o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obbnir-se
Atticle 26

Tots els membres'de l'associació tenen l'obligació. cte sostenit-la econüm¡cament, mi$angnt quotes o
denames, de h manera ien la proporció que determini I'Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periüdiques mensuals --gue §abonaran per
mesos, trimestres o semestres, segons elque disposi la Junta Directivp iquotes erÍraordináries.
Article 27
L'exercici económic coincideix amb el curs escolar; comenga

I'l

de setembrc i es tancará el 31

d'agost.

.A¡ticle

28

,

:

En els comptes conents o llibretes d'estalvis obertes en establ¡ments de crédit o d'estalvi, hi han de
figurar les signatures del presidenUa, elfesor€r/a iel secretarUáfia.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes,
tresorer/a o bé la del presidenUa.
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CapftollX. El réglm disclpllnarl
Articte 29

L'órgan de govem pot sancionar les infraccions comeses pels socis
seves obligacions.

i sócies que incompleixén les

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions conesponents
poden anar des d'una amonestacíó fins a l'expulsió de I'associació, segons el que estableíxi el
reglament intem,
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a mnseqtténcia d'una denúnch o comunicació.

En el termÍni de 10 dies, la Juhta Directiva nomena un insEucbr/a, que tramih I'expedient
sancionador i proposa la resolucíó en el termini de l5 diés, amb audiéncia prévia del presumpte
infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest órgan de govem també dins d'un perfode de 15 dies.

Conka les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Juntra Directiva, les per§ones
interessades hi poden recóner, si el reglament intem. estableix el procediment per fer-tro, davant la
primera assemblea general que tingui lloc,

Capfto! X. La dissolucló
Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda lAssembtea General, convocada amb carácter extraordinarí
expressament per a aquest fi.
Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, IAssembtea General ha de prendre hs mesures oportunes tant pel
que fa a la destinació dels béns i dreb de Iassociació, com a la finalitat l'extinció i la liquidació de
qualsevol operació pendent

2. L'Assemblea estrá facultrda per elegir una comtssió llquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de I'associacíó estan. exempb de responsabilitat personal. La seva rcsponsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells matelxos hagin conbet wluntáriament
.

4. El romaneñt net que resulti de la liqúidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada
sense afany de lucreque díns l'ámbittenitoriald'actuació de I'associació hagi destacat més en la seva
activitat a favor d'obres benéfiques.

5.LesfuncionsdeliquidaciÓid,execuciódelsacordsaquéfan*ffijtl:l:
d'aquest mateix article són competéncia de la Junta Directiva si fAs{§ffi8tp€pnnfftArrc!!,@iüusttuta
aquesta missió a una comissió liquidadora especialmentdesignada. ÑIZ g.¡.i":*rrtfs,fffh O¡-t¡trpnq
Quart, 8 de setembre de2011.
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Generaliht dE Cataluny.
Departamont d€ Jurtfc¡a
Sen áB TeffibriaB d€ Giroña
Ccrüfco quG aqucsts rEldJtr oonood€n amb €b orlglnaB de I'onütd"
les drd6s d'¡nscripció do la qual consten a corrünuáció.
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