Estatuts de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes
En aquesta plana hi ha el text dels Estatus de l'Associació, hi podreu trobar tant el seu
funcionament com la seva organització, la finalitat de tot plegat i la validesa jurídica que té, o
les obligacions i deures dels diferents integrants...
Aquests estatuts han estat aprovats en l'Assemblea General Extraordinària del dia 4 de
desembre de 1987 i s'han acollit a la nova normativa vigent.
Índex de continguts
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Capítol II. Socis, deures i drets
Capítol III. Òrgans de govern
Capítol IV. Règim Econòmic
Capítol V. Modificació dels estatuts
Capítol VI. Dissolució de l'Associació

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi de Santa Teresa de Jesús està constituïda a la
població de Terrassa. S'acull als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola de 1978 i es regeix
per aquests Estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de Juliol, el Decret 202/1987, de 19 de
maig, del Departament d'Ensenyament, i les disposicions d'aplicació restants.
Aquests Estatuts es desenvoluparan i es compliran mitjançant els acords vàlidament adoptats,
dins de les competències respectives, pels òrgans de l'Associació que més endavant
s'estableixin.
Dintre d'aquests òrgans, la Junta Directiva té competència per interpretar els preceptes dels
Estatuts i els acords de les assemblees generals dels socis, i es sotmet, en aquesta interpretació,
i com a regla a tenir en compte, a les finalitats formatives i no lucratives de l'Associació.
Article 2
L'àmbit territorial previst per al desenvolupament de la seva activitat es circumscriu
principalment a Catalunya, i el seu domicili, que podrà variar-se de conformitat amb les
disposicions legals aplicables a l'efecte, estarà al carrer major de Sant Pere, 19, de Terrassa.
Article 3
Són fins específics de l'Associació:
a. Defensar els drets dels alumnes relacionats amb la seva formació.
b. Defensar els drets dels pares en tot el que concerneix a l'educació dels seus fills i
promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del Centre.
c. Participar en l'elaboració del Reglament Interior del Centre, respectar i fer respectar
l'ideari del col·legi.
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d. Pertànyer al Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
e. Estimular i fomentar comissions per a la formació humana integral i físic-esportiva dels
fills dels associats, creant i impulsant les activitats necessàries i convenients aquesta
finalitat, d'acord amb les disposicions legals vigents.
f. Promoure activitats de formació per als pares, tant en la vessant cultural i físic-esportiva
com en l'específica de responsabilitat en l'educació familiar.
g. Fomentar la solidaritat entre les famílies, com a integrants d'una única comunitat
educativa, perquè ningú no sigui discriminat per raons socials o ideològiques.
h. Cap associat ni cap directiu no podran utilitzar l'Associació per a finalitats polítiques,
atès que, per a les dites finalitats, ja hi ha les vies arbitrades per la llei vigent que hi
correspongui.
i. Facilitar la col·laboració del Centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de
l'entorn.
j. Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en
l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
Article 4
L'Associació tindrà una duració indefinida, però es podrà dissoldre per acord de l'Assemblea
General Extraordinària de socis o per qualsevol de les causes establertes en les lleis.
Article 5
L'Associació tindrà personalitat pròpia, jurídica i capacitat per ser subjecte de dret, podrà, per
tant, posseir, administrar, gravar i alienar, en qualsevol de les formes admeses per la llei, tota
classe de bens mobles i immobles. També podrà fer tots els contractes civils i mercantils que
estimi necessaris i assumir tota mena d'obligacions que se'n derivin.

Capítol II. Socis, deures i drets
Article 6
Podran ser socis de l'Associació els pares d'alumnes i, a falta d'ambdós, el tutor.
Article 7
Seran socis de l'Associació els pares o, si s'escau, els representants legals dels alumnes
matriculats en el centre que manifestin la voluntat de pertànyer com a tals dins l'entitat, alhora
que contribuiran en el manteniment mitjançant les quotes a que fa referència l'article 8
d'aquests Estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acordarà un cop s'hagi acreditat la
condició de pare d'un o més alumnes del centre.
Article 8
Seran causa de baixa en l'Associació alguns dels motius següents:
a. Renúncia voluntària, comunicada per escrit.
b. Pèrdua de la condició de pare d'alumne o de la pàtria potestat.
c. Falta de pagament de la quota establerta.
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d. Quan l'associat pretengui utilitzar l'Associació o la seva condició de soci per a finalitats
no consignades a l'article 3.
e. La Junta Directiva podrà separar de l'Associació aquells socis que cometin actes que els
facin indignes de seguir-hi pertanyent.
Contra l'acord, l'interessat podrà recórrer davant de l'Assemblea General, la qual prendrà una
decisió per la majoria de vots.
Article 9
Els membres de l'Associació tindran els drets següents:
a.
b.
c.
d.

Participar en les activitats de l'Associació.
Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva, en la forma que preveuen els Estatuts.
Exercir el dret de veu i vot a les assemblees generals.
Posseir un exemplar dels estatuts i assabentar-se dels acords adoptats per les
assemblees generals i la Junta Directiva.
e. Conèixer l'estat de comptes d'ingressos i despeses de l'Associació, així com disposar dels
justificants corresponents per examinar-los.
f. Reclamar del President i dels òrgans de govern ajuda en defensa dels interessos dels
alumnes i pares d'alumnes del Centre, en tot el que es relacioni amb un millor
compliment dels fins de l'Associació, dins de les vies establertes per la legislació vigent.
Article 10
Seran obligacions de tots els membres de l'Associació:
a. Acatar els Estatuts i els acords vàlidament adoptats per les assemblees generals i la Junta
Directiva.
b. Abonar periòdicament les quotes que fixi la Junta Directiva, amb la ratificació de
l'Assemblea General Ordinària.
c. Exercir les obligacions inherents al càrrec que s'exerceixi, acceptat lliurement.

Capítol III. Òrgans de govern
Article 11
Aquesta Associació es regirà pel sistema d'autogovern, mitjançant els òrgans següents:
a. L'Assemblea General
b. La Junta Directiva
Article 12
L'Assemblea General, tant si és ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituïda
en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels associats i
en segona convocatòria, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre d'associats presents.
Les assembles tindran lloc al domicili de l'Associació. Els acords de les Assemblees generals
s'adoptaran per majoria simple de vots, considerant un vot per persona.
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Article 13
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i estarà constituïda per la totalitat dels
membres associats. Es reunirà dues vegades a l'any amb caràcter ordinari, i també ho farà
extraordinàriament tantes vegades com ho acordi la Junta Directiva, per iniciativa pròpia o
perquè ho sol·licita un vint per cent dels associats, mitjançant un escrit dirigit al President,
degudament avalat per les firmes corresponents i, en el qual s'exposi el motiu de la
convocatòria. En l'últim supòsit de sol·licitud, l'Assemblea General Extraordinària es convocarà
en un termini de quinze dies hàbils, a partir de la notificació.
Els càrrecs de President i Secretari de l'Assemblea General recauran en els socis que ocupin
aquests càrrecs en la Junta Directiva.
Article 14
Les convocatòries de l'Assemblea General es faran mitjançant una carta dirigida als associats,
amb deu dies d'antelació a la data fixada per fer-la i hi constaran els temes a tractar per mitjà
de la inclusió de l'ordre del dia corresponent.
Article 15
Són funcions de l'Assemblea General Ordinària:
a. Fixar els principis i el pla general d'actuació de l'Associació.
b. Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva, que comprendrà una
exposició de totes les gestions portades a terme a prop dels diversos òrgans i autoritats,
i els resultats obtinguts, així com les activitats realitzades per l'Associació.
c. Aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos de l'any següent i les quotes
ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta Directiva, així com l'estat de comptes
de l'any anterior.
d. Adoptar aquelles resolucions a que, per la seva importància, els sotmet la Junta
Directiva.
e. Escollir els membres de la Junta Directiva que hagin de substituir els que,
reglamentàriament, cessin en els seus càrrecs perquè ha transcorregut el període de
mandat.
Article 16
Són funcions de l'Assemblea General Extraordinària:
a. La modificació d'estatuts i acords.
b. Aprovar els reglaments de règim interior de l'Associació, amb vista al millor
desenvolupament dels previstos en aquests estatuts.
Article 17
La Junta Directiva estarà composada pels següents càrrecs:
a.
b.
c.
d.
e.

Un President
Un Vice-president
Un Secretari
Un Tresorer
I vocals dividits en comissions de cultura, esport, pedagogia, temps lliure, etc.
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L'assistència dels components a les reunions de la Junta Directiva la podran efectuar els cònjuges
conjuntament, atès el caràcter familiar de l'Associació.
Podrà assistir a la Junta Directiva el Director del Centre o el professor que el representi, com a
assessor en matèria tècnic-pedagògica, amb veu però sense vot.
Article 18
El període de mandat de la Junta Directiva serà de tres anys prorrogables.
El President serà elegit per l'Assemblea General Ordinària, i el període d'elecció serà al final del
curs escolar.
El Vice-president, el Secretari i el Tresorer, així com els vocals, els designarà directament el
President.
Els membres de la Junta Directiva es renovaran a raó d'un terç per any.
La Junta Directiva podrà proveir, amb caràcter interí, i fins a la nova Assemblea, les vacant que
es produeixin en el seu si.
Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.
Article 19
La Junta Directiva farà les reunions, com a mínim, una vegada cada mes durant el període escolar
i tantes vegades com ho determini el President.
Perquè els acords de la Junta Directiva siguin vàlids, caldrà que siguin adoptats per la majoria de
vots assistents i serà necessària la concurrència d'almenys dos terços. De les Juntes el Secretari
n'aixecarà l'acta, que transcriurà en el llibre d'actes i que firmaran el President i el Secretari.
Serà obligatori assistir a les sessions de la Junta i, en cas de no poder anar-hi, s'haurà de
comunicar al President amb l'antelació suficient.
La designació dels membres de l'Associació que hagin d'exercir un càrrec en altres òrgans de
govern s'efectuarà en la forma prevista per la llei corresponent.
Aquests càrrecs també seran gratuïts.
Article 20
Correspon a la Junta Directiva:
a.
b.
c.
d.
e.

Convocar i fixar la data en què tindrà lloc l'Assemblea General.
Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General.
Redactar els pressupostos i els balanços.
Regular el règim econòmic de l'Associació, així com la seva organització administrativa.
Designar les Comissions de Treball que es considerin oportunes per a un
desenvolupament millor de l'Associació i coordinar-ne la tasca, algun membre de la
Junta Directiva, sempre que sigui possible, presidirà aquestes comissions.
f. Admetre i donar de baixa els membres de l'Associació en la forma prevista en aquests
estatuts.
g. Proposar a l'Assemblea les quotes ordinàries i, quan s'escaigui, les extraordinàries.
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h. Interpretar els Estatuts i els reglaments de règim intern de l'Associació i vetllar perquè
es compleixi.
i. Exercir totes aquelles funcions que estiguin expressament designades a l'Assemblea
General.
Article 21
Són funcions del President:
a. Exercir la representació de l'Associació davant tota classe d'autoritats, tribunals,
organismes públics i privats i davant la Direcció del Centre.
b. Convocar l'Assemblea General i la Junta Directiva i presidir-ne les reunions.
c. Visar les actes de les sessions i supervisar l'execució dels acords adoptats.
d. Subscriure contractes a nom de l'Associació, atorgar poders a tercers, interposar
reclamacions davant la via governativa i davant les jurisdiccions ordinària i especials,
acceptar donatius, llegats, herències, exercitar accions i oposar excepcions.
e. Ordenar els pagaments que ha de fer l'Associació.
Article 22
Correspon al Vice-President:
a. Substituir al President en els casos d'absència, malaltia o motiu justificat.
b. Col·laborar en l'acció que porti a terme el President a fi de poder-lo substituir en
qualsevol circumstància, sense que es produeixin solucions de continuïtat.
c. Actuar per delegació del President en la forma que acordi la Junta Directiva o indiqui el
President.
d. Assumir qualsevol vocalia que li assigni el President.
Article 23
Correspon al Secretari:
a. Custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació.
b. Portar al dia el registre de Socis, amb l'anotació de les altes i baixes que es produeixin.
c. Redactar les actes de l'Assemblea General i la Junta Directiva, de les quals donarà fe i
firmarà juntament amb el President.
d. Lliurar certificats que es refereixin a llibres i documents de l'Associació, amb el vistiplau
del President.
e. Preparar, redactar i publicar, quan escaigui, la memòria anual.
f. Portar la correspondència de l'Associació.
g. Assabentar l'autoritat competent, amb el vistiplau del President, dels Acords presos per
l'Assemblea General.
Article 24
Correspon al Tresorer:
a. Recaptar i custodiar els fons de l'Associació.
b. Efectuar els cobraments i pagaments que el President mani i anotar-los en els llibres
corresponents.
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Capítol IV. Règim Econòmic
Article 25
L'Associació de Pares d'Alumnes del col·legi de Santa Teresa de Jesús manca de patrimoni
fundacional.
Per al desenvolupament dels seus objectius, disposarà dels mitjans econòmics següents:
a. Les quotes dels associats.
b. Els donatius, les herències i els llegats que accepti la Junta Directiva, així com les
subvencions que puguin concedir organismes de l'Estat, corporacions provincials i locals,
entitats públiques o privades, o bé de persones individuals.
c. Els interessos que produeixin els fons de l'Associació, així com els ingressos procedents
del patrimoni que pugui posseir.
d. Qualssevol altres ingressos que s'arbitrin mitjançant les activitats que realitzi
l'Associació per a la consecució dels seus fins.
e. El pressupost anual serà el que aprovi l'Assemblea General.
Article 26
L'exercici econòmic començarà el primer de Setembre i acabarà el 31 d'agost, calendari que
s'avé al curs escolar.

Capítol V. Modificació dels estatuts
Article 27
Aquests Estatuts només podran ser modificats per acord de l'Assemblea General Extraordinària.
Per reformar-los, caldrà l'aprovació de l'autoritat competent, d'acord amb el que, a aquest
efecte, estableixi la normativa vigent.

Capítol VI. Dissolució de l'Associació
Article 28
La duració de l'Associació s'estableix per temps indefinit.
Article 29
Per dissoldre l'Associació, caldrà l'acord favorable d'una majora de dos terços de l'Assemblea
General Extraordinària.
Article 30
En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de comissió liquidadora, i un cop
satisfetes les obligacions pendents, si hi haguessin bens, els destinaria al Centre perquè fossin
usats, exclusivament, per a finalitats culturals.
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