
CAPÍTOL PRIMER 
Constitució, denominació i r¿giin jurídic' 
Article 1 

Á rempara de Tarticle 22 de la Constitució Espanyola de 1978, i per a 
un millor compliment del manament deis seus aiticles 27 i concordants, així 
com també eii l'article 15 de TEstatut d'Autonomia de Catalunya, aquesta 
entitat es regirá peí que disposa Tarticle 5 de la Llei Orgánica reguladora del 
Dret a l'Educació -LODE- (LO núm. 8/1985, de 3 dé juliol. BOE de 4-7-85, 
modificada parcialment per la Llei Orgánica NÚM. 1/1990, de 3 d'octubre, 
d'Ordenació General del Sistema Educatiu -LOGSE-; per la LO núm. 9/1995, 
de 20 de novembre, de la participació, Tavaluació i el govem deis centres 
docents; BOE núm. 278 de 21-11-95); peí Decret iiúm. 202/1987, de 19 de 
maig, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 854 de 10-6-1987); i resta de normativa que desenvolupi les anteriors, i 
també, amb carácter subsidian, pels articles 35-1 i concordants de la Llei núm. 
7/1997, de 18 de juny, d'associacions, del Parlament de Catalunya (DOGC 
núm. 2423 de 1-7-97); está constituida a Vacarisses, aquesta Associació de 
Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Pau Casáis. De forma abreujada s'utilitzará 
AMPA, per nomenar aquesta associació. 

Article 2 
És aquesta una associació sense ánim de lucre, que té plena capacitat 

jurídica i d'obrar peí compliment deis seus fíns, que és regeix pels presents 
estatuts, i pels acords válídament adoptats al si deis seus órgans de govem i, en 
tot cas, es regeix també per la normativa, estatal o autonómica segons les seves 
respectives competéncies, reguladora de les associacions de pares d'alumnés, i 
de les associacions en general. 
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CAPÍTOL SEGON 
DomicUi, ámbits i flnalitats 
Article 3 
Domicíli \ 

L'associació tindrá el seu domicili social a C/ Salvador Badia, s/n de 
Vacarisses. Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser 
modificáis per acord de l'Assemblea General, i amb la corresponcnt 
comunícació al Registre d'Associacions. 

i 
Article 4 
Ámbit temporal 

Aquesta associació iniciará les seves activitats el dia segflent de la 
seva inscripció al Registre d'Associacions, i es constitueix per teraps indefinit. 

Article 5 
Ámbit territorial ! 

Les activitats principáis d'aquesta associació es circumscriuen a 
l'ámbit territorial de Catalunya. ' 
Article 6 
Finalitat 

Son fins d'aquesta associació els següents: 
a) Fomentar la participació deis pares, mares i tutors dins de la comunitat 

educativa d'aquest centre, i també en altres órgans de participació d'abaát 
superior, per ajudar a aconseguir la millor qualitat de l'ensenyament per 
ais seus filis i filies, afatí com també una formació i educació global 
inspirada en els principis de l'esforí personal, de foment deis valors 
humans, de la tolerancia, de la solidaritat, de la democracia, de la millora 
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de la salut pública ¡ personal i del niedi ambient, i del respecte a les 
normes de convivencia de la nostra sociclat. 

b) Promoure la intervenció deis pares, mares i ttilors i , si és el cas, deis 
alumnes, en el control i la gestiíS del cciilrc i , amb a(]iicsta (Inalitat, 
proposar candidats al consell escolar del inalcix cii rcprcsciilació de tots el 
pares, mares i tutors seus. 

c) Donar suport i assisténcia ais pares, mares i liilors inombres de 
l'associació i , en general, a tots els compoiicnls do la c.oiniiiiilal escolar, i 
ais seus órgans de govern i de participació, en lot all»S convcniciil per a 
l'educació del s seus fdls/es o pupils. 

d) Col-laborar en les activitats educativcs del cciilro, esc^ollaril i ¡iirormaiil al 
seu consell escolar peí que fa a l'cstablimeiil de crileris per a la 
participació en activitats ciillurals, esportivos i rooroativos, així ooni oii los 
accions assistencials i de servéis que es pii^^iiiii |)rosíar. , 

e) Presentar i proposar ai consell escolar programes d'activitals 
complementarles, visites, viatges, ínenjadors, colóiiies, etc., així com 
participar en la seva realització. 

f) Programar i realitzar activitats própies de l'associació, especialment les 
extraescolars adrefades ais i a les alumnes, així com organitzar 
l'adquisició col-lectiva i , si cal, la distribució deis mitjans necessaris per a 
l'educació que estiguin a carree del pares/mares, sense perjudici de 
continuar exigint la total gratuítat de l'ensenyament, especialment de 
l'obligatori. 

g) Informar els membres de l'associació de les activitats i afers d'aquesta, i 
deis del centre, impulsant el pie exercici deis drets i el compliment deis 
deures. 

h) Fer de nexe entre el centre d'ensenyament i el seu entom, facilitant la 
coMaboració d'aquell en l'ámbit social, cultural, económic i laboral. 

i) D'altres análogues i que s'emmarquin dintre la normativa vigent en 
materia educativa i d'ensenyament que redundin en una major sensibilitat 

deis seus membres per l'educació en general, i per la vida escolar del 
centre, en particular, 

j ) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físico-esportives, sense ánim 
de lucre. 

CAPÍTOL T E R C E R 
Adquisició i pérdua de la quálitat de soci o sócia. Drets í deiircs. 

Article 7 

Adquisició de la qualitat de soci o sócia 
Poden ser membres de pie dret d'aquesta associació, en qualitat de soci 

o sócia, tots els pares, les mares i , en el seu cas, els tutors i tutores dels/de 
los alumnes tnatriculats i que cursin els seus estudis en aquest centre. 

I,a condició do nieinbre de l'associació s'adquireix, previ pagament de 
la (|U()la acordada a P Asscmbica (leneral. Per aquest fet, el/la sol-licitant es 
corn|)roinot a actuar vcrs a(|uesla associació d'acord amb el que preveuen 
aquests estatuís. 

Podran admetre's també, amb el mateix trámit, associats collaboradors 
els füls/es deis quals estiguin interessats/des en participar en els activitats 
extraescolars organitzades per aquesta associació, pero que no siguin 
alumnes d'aquest centre. Aquests associats tindran veu a l'Assemblea 
General, pero no vot, ni poden ser tampoc membres de la Junta Directiva. 

Article 8 

Pérdua de la qualitat de soci o sócia 
Es perdrá la condició de soci o sócia per qualsevol d'aquosts motius. 

a) Per deixar de reunir les condicions indicados a l'arlicle anterior. 

b) Per renuncia formalitzada per escrit adrev;al a la Junta Directiva. 
c) Per incompliment greu de les obligacions estatutáries o deis acords 

válidament adoptats en el si deis órgans de govern. 

Article 9 



Procediment de régim disciplinan 
Quan un soci o sócia incompleixt de manera manifesta el que estableix 

l'artícle 11 següent amb perjudici de la mateixa associació, d'algun deis seus 
socis o sócies, o de tercers, caldrá que la Junta Directiva acordi l'obcrtura d'un 
expedient, i el nomenament d'un/a instructor/a. 

L'instructor/a, que será membre d'aqucsta associació i prcfcrentment 
no membre de la Junta Directiva, en tot cas haurá de donar audiencia al soci o 
sócia afectat; fará la proposta de rcsolució a la Junta Directiva que ós qui 
resoldrá en primer terme mitjanfant acord inotivat, que |)»MlrA ser rccorrcgut 
davant l'Assemblea General en el termini de quinzc dies naturals comptats a 
partir de l'endemá d'aquell en qué se li hagi notillcat. 

A la vista de les circumstáncies del cas, la Junta Directiva o, -en el scu 
Cas-, l'Assemblea General, poden decidir: la no iinposició de cap sanció, 
l'amonestació al soci/sócia afectat, l'anioncstació al soci/sóciii lircctal ainb 
advertiment de ccssament, o el ccssatncnt del soci/sócia aCccIat coni a tal 
soci/sócia d'aquesta associació. 

Article 10 
Dreís deis socis o sócies. 

Son drets deis membres d'aquesta associació, els següents: 
a) Utilitzar tos els servéis i participar en totes les activitats que organitzi 

l'associació. 
b) A les assemblees generáis teñen veu i vot els associats de pie dret i només 

veu els associats coMaboradors. També formular propostes per a ser 
incloses en l'ordre del dia, essent informats amb anterioritat a l'assemblea 
deis assumptes que figurín a l'ordre del dia de la convocatoria, i també 
verbalment durant la propia assemblea. 
Cada associat de pie dret té dret a un vot, independentment del nombre de 
füis que tingui com alumne del centre. El paie i la mare, o el tutor i la 
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tutora, d'un alumne del centre socis/es d'aquesta associació teñen un vot 
cadascun d'ells. Aquests vots no son delegables ni acumulables. 

c) Esser elegibles com a membres de la Junta Directiva, i poder ser 
proposats/des per a formar part deis órgans col-legiats del centre, pero 
només els associats de pie dret. 

d) Teñir un exemplar deis estatuís vigents i , en el seu cas, també del 
Reglament de Régim Intem. 

e) Ésser informats de la marxa de l'associació, de la identitat deis altres 
membres i de I'estat de comptes. 

I) Consultar els Ilibres i documents de l'associació, en presencia del 
secretari/ária i/o tresorer/a. 

g) liis associats de pie dret, poden sol-licitar de la Junta Directiva la 
convocatoria de l'Assemblea General extraordinaria, promovent les 
sigiiutiircs precises per a la seva convocatoria. 

h) íisscr cscoltat/da préviamcnt a l'adopció de mesures disciplináries que 
puguin alcctar-Io/la. • 

I 

Article 11 
¡ 

Dewes deis socis o sócies 
Son deures deis associats els següents: 

a) Complir el que disposen els presents estatuts i , en el seu cas, el Reglament 
de Régim Intem, així com els acords válidament adoptats pels órgans de 
govem de l'associació. 

b) Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament 
de les quotes i derrames acordades per l'assemblea. 

c) Coraprometre's amb les fínalitats de l'associació i mantcnir una conducta 
coherent amb les mateixes. 

d) Participar en la vida dé l'associació i assistir a les reunions de la seva 
Assemblea General. 
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CAPÍTOL QUART 
Órgans de repr^sentoció, govern i administració 

Article 12 
Els drgans de govem 

Son órgans de govem de l'associació, TAsscniblea General i la Junta 
Directiva. 

L'Assegnblea General 

Article 13 

L 'Assemblea General 
L'Assemblea General constitueix l'órgan sobirA <lc rassociaci*'), i cstA 

formada en igualtat de drcts i dcures, per drct pro|»i incnunciablc, per lols cis 
socis i sócies de pie drct que hi assi.stcixin. Tunibó lii |)»>dcu ussistir, unib vcu 
pero sense vot, els associats collaboratlors. 

Article 14 
Competéncies de l'Assemblea General 

Son, globalment, les següents, 
a) Modificar els estatuts i , eü el seu cas, aproyar o modificar el Reglament de 

Régim Intem. 
b) Aprovar la memoria anual de la gestió feta per la Junta Directiva i , si 

s'escau, també l'informe deis membres de l'associació que ho siguin 
també del consell escolar del centre, també aprovar el programa anual 
d'aetivitats corresponent al següent període. 

c) Aprovar el pressupost anual peí curs escolar següent i la liquidació deis 
comptes corresponents al curs escolar anterior. 

d) Establir i aprovar les quotes ordináries, i les derrames extraordináries, a • 
pagar pels associats. 

e) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, i els/les censors/es de 
comptes. 

f) Decidir les persones que proposa l'associació pels órgans de representació 
i govem del centre i , si és el cas, pels organismes de participació i 
representació d'ámbit superior. 

g) Resoldre les impugnacions que es fortnulin contra els acords de la Junta 
Directiva. 

h) Decidir en darrer terme sobre les qüestions que afectin l'adquisició o 
pérdua de la qualitat de membre de l'associació. 

i) Acordar la incotporació de l'associació a altres imions o federacions 
d'associacipns, o separar-se'n. 

i) Acordar la dissolució de l'associació. 

k) (>ialscvol altra funció que afecti substancialment la vida de Tassodació. 

Article 15 

Convocatoria de les assemhlces general 
Les assemblecs gcnerals.scraii convocades per la Junta Directiva, i en 

el seu nom, per la persona que ostenti la presidencia. En la convocatoria -que 
es fará per escrit, amb una antelació mínima de 10 dies naturals i s'enviará 
directament i individualment a cada associat- s'inclourá dia, lloc, hores de la 
primera i segona convocatoria, i ordre del dia. També s'hi podrá adjuntar copia 
d'aquella documentado que es consideri adient per a una millor informado 
deis associats. 
Article 16 
Constitució de les assemblees general 

Les assemblees generáis quedaran válidament constituídcs en primera 
convocatoria si hi assisteixen la majoria deis associats de pie dret (meitat mes 
un del total d'ells); i en' segona convocatoria, siguí t|u¡n sigui el nombre de 
socis i sócies presents» reunida com a mínim un quart d'hora mes tard. 



Les reunions de l'Assemblea General les prcsideix qui ostenti la 
presidencia de l'associació i, si no hi és, qui ostenti la viccprcsidéncia i, si 
tampoc hi és, el membre de la Junta Directiva de mes cdat present a 
l'assemblea. Actuará de secretari/ária qui ocupi el matcix carree a la Jimta 
Directiva i, si no hi és, el membre de la Junta Directiva de mcnys cdat present 
a l'assemblea. 

Article 17 
Els acords de les assemblees generáis i procediment (ipllcable 

Només teñen vot a les assemblees generáis cis ussociuts tic pie drct, i 
en correspon un a cada un d'ells. Els acords serán presos per majoria simple, 
Uevat deis supósits de modificació deis estatuts <» la dissoUicirt de rassociació, 
que requerirán una majoria de dos tercos tlels assisteiUs. 

Els acords vAlidamonl udoptals per l'A.sscinbIca (icncral ohli(;,iicn a 
tots els socis i sócics de rassociació, iiiclocnl-lii els ahscnts i els prcscnts que 
n'ha discrepat o que s'han abstingut de votar. 

Al comenvament de cada reunió de l'Assemblea General el/la 
secretari/ária llegirá l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. 

El/la secretari/ária aixecará acta de totes les reunions de l'assemblea i 
ho fara en el termini de quinze dies des de la seva celebració. L'acta la signará 
el/la secretari/ária amb el president i s'inclourá en el Uibre d'actes de 
l'associació el qual estará degudament diligenciat. L'acta reflectirá la data en 
qué es va reunir l'assemblea, l'hora de comen^ament i acabament, el Uoc, si es 
va celebrar en primera o segona convocatoria, ordre del dia, número 
d'assistents, temes tractats i acords presos. 

ArticlelS 
Impugnado d'acords de les assemblees generáis 
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Son impugnables els acords de l'assemblea contraris a les Ueis o a' 

aquests estatuts, i els que lesionin en benefici d'un o mes associats, o de 
terceres persones, els interessos de l'associació. 

Están legitimats per impugnar els acords contraris a les Ueis els 
associats de pie dret, i qualsevol persona que acrediti un interés legítim. 
L'acció caduca al cap d'un any d'haver estat pres l'acord. Están legitimats per 
a impugnar qualsevol altre acord, els associats de pie dret assistents a 
l'assemblea que hagin fet constar en acta Uur oposició a l'acord, els associats 
absents, i els membres dé la Junta Directiva, L'acció caduca al cap de 
(juaranta dies d'haver estat pres l'acord. > 
Art iclcl9 

SIxti'mt's alternaüus per a la resolució deis conflictes 
íanmatcix, per tal d'evitar la judicialització deis conflictes, les 

coiilrovérsics derivados deis acords adoptáis per l'Assemblea General es 
podran sotmctre, per acord de la mateixa, a la mediació o arbitratge de l'órgan 
de govem de la FaPaC, o del de la corresponent Delegació seva, o de la 
persona a qui aquesta designi, que haurá d'acceptar préviament 1,'pcárrec. 

Tipns d'assemblees 

Article 20 
Les sessions de l'Assemblea General 

Les sessions de l'Assemblea General poden ser ordináries i 
extraordináries. 

. i . • . ' 
Article 21 
L 'Assemblea General ordinaria 

L'Assemblea General es reunirá en sessió ordinaria, obligatóríament com 
a mínim un cop a l'any durant el curs escolar, preferentment durant el mes de 
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juny, pero en tot cas, no mes tard, en el primer trimestre de cada curs escolar, i 
s'ocupará, com a mínim, deis segQents temes: 
a) Examinar i aprovar la memoria anual que presentí la Junta Directiva 

corresponent al curs escolar que finalitza (si es fa al mes de juny), o 
anterior (si es fa en el primer trimestre), la qual caldrá que es correspongui 
amb el programa d'activitats aprovat per aquell curs a l'assemblca 
anterior; també es podrá examinar i aprovar l'infonnc deis mcmbrcs 
d'aquesta AMPA que fonnin part del consell escolar del centre. 

b) Examinar i aprovar el balan9 económic i l'cstat de complcs de 
l'associació, previ dictamen deis censors establcrts, corrcsponciit al curs 
escolar anterior, el qual s'ha de correspondre amb la scva mcnuVia anual 
esmentada; i també examinar i aprovar el prcssupost per ul curs escolar 
següent, el qual s'ha de correspondre amb el programa d'aclivituls prcvisl 
per aquest curs escolar. 

c) Establir i aprovar les quotcs ordinárics, i les derrames cxtraordiiukics cu el 
seu cas, a pagar pels associats. 

d) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, i els/les censors/es de 
comptes. 

e) Decidir les persones que proposa l'associació pels órgans de representado 
i govem del centre i , si és el cas, pels organismes de participació i 
representado d'ámbit superior. 

f) Resoldre les impugnacions que es formulin contra els acords de la Junta 
Directiva. 

g) Decidir en darrer terme sobre les qilestions que afectin l'adquisició o 
pérdua de la quaiitat de membre de l'associació. 

h) Qualsevol altra punt que la Jimta Directiva inclogui en l'ordre del dia. 

Article 22 
L 'Assemblea General extraordinaria 

L'Assemblea General es. reunirá en sessió extraordinaria sempre que 
així ho acordí la Junta Directiva, o si ho demanen per escrit un nombre 
d'associats de pie dret com a mínim del deu per cent del total d'aquests 
associats. En aquest cas, la reunió de l'Assemblea General ha de teñir Uoc dins 
deis trenta dies següents al de presentació de la sol-licitud a la Junta Directiva. 

Els temes de la seva competencia son els següents: 
a) L'aprovació o modificació deis presents estatuts. 
b) L'aprovació o modificado del Reglament de Régim Intem. 
c) La dissolució d'aquesta associació. 
d) Aquclls altares no rescrvats a l'assemblea ordinaria i que plantegi la Junta 

Directiva, o ho hagin demanat els associats. 

La JunU Directiva 

Article 23 
La Junta Directiva 

La Junta Directiva és l'órgan de reprcsentació, gestió i administrado 
de l'associació, i actuará coMegiadament com a órgan executiu de 
l'Assemblea General. 

Article 24 -
Els carrees de la Junta Directiva 

La Junta Directiva está formada per , socis i sócies de pie dret, i 
en tot cas es cobriran els carrees de president/a, vicepresídent/a, tresorer/a, 
secretari/ária i dos vocals (la resta de membres de la Jimta Directiva, a mes 
deis esmentats, ílns a completar el total de la Junta, també tindran el carree de 
vocal). En el cas extrem de no disposar d'un nombre sufícient d'associats que 
vulguin formar part de la Junta Directiva, aquesta no podrá estar integrada per 
menys de tres persones, les quals tindran els carrees de presidenl/a, tresorer/a i 
secretari/ária 



Article25 
L 'elecció deis membres de la Junta Directiva 

Les eleccions per a la Junta Directiva se celebrara» en l'Asscniblca 
General ordinaria, Uevat de casos de dimissió o revucució en qiió su'n podrá 
convocar una d'extraordinária a l'efecte. 

Podran ser elector i elegibles tots cls associals de pie drcl de 
rassociació, i es poden presentar les candidaturcs en lí)t luoiiicnl abans de le» 
votacions. En tot cas, les candidaturcs que es prescnlin a elecció Iciicii <irel H 
una copia de la llista de socis i sacies i llurs domicilis, certificada peí 
secretari/ária de l'órgan de govem de l'AMI'A. 

Les votacions se celebraran en un sol actc i mitjan9ant vot, Iliure i 
directe. 

El nomcnaincnt i el ccssunicnt deis carrees han de ser certificats peí 
secretari/ária soitint, ainb el visliplaii <lel/la president/a, i s'han de comunicar 
al Registre d'Associacions. 

Article26 
Deis membres de la Junta Directiva 
a) El mandat de cada membre de la Junta Directiva serán renovables cada 4 

anys o cursos escolars. Podran ser reelegiís. També es podrá canviar de 
carree dins de la Junta. 

b) En cas de produir-se vacants durant un mandat (per malaltia incapacitant, 
dimissió voluntaria, baixa com a soei de l'associació, sánelo o altres), 
aqüestes podran ser cobertes per la Junta Directiva de forma provisional 
amb altres socis i sócies, fíns que es prócedeixi a l'elecció en la següent 
Assemblea General. 

c) Els membres de la Junta Directiva només podran ser revocáis per 
l'Assemblea General convocada a l'efecte, i será preceptiu per a la 
revocaeió el vot favorable de la majoria deis assistents amb dret a vot. 
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d) Tots els membres de la Junta Directiva han de ser socis i sócies de pie dret 
de PAMPA, i han d'exercir llurs fimcions amb diligencia i lleialtat. 

e) Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus carrees 
gratu'ítament, pero teñen dret a la bestreta i al reembossament de les 
despeses degudament justificades. No poden formar part de la Junta 

, Directiva els associats que desenvolupin una activitat retribuida per a 
PAMPA, o que siguin empleáis d'alguna empíresa que sigui proveídora 
d'aquella. 

O Els membres de la Junta Directiva responen davant de PAMPA i les 
terceres persones, pels seus aetes o omissions eontraris a les Ueis o a 
aqucsts estatuís, i també pels danys causats dolosament o negligentment 
que liagin cstut coniesos en Pexercici de llurs fimcions. 

Article27 
Les facultáis de la Junta Directiva. 

La Junta Directiva té les següents íacultats: 
a) Govemar, gestionar i representar els interessos de l'associació. 
b) Decidir els carrees i responsabilitats deis seus membres. 
c) Analitzar periódicament i conjunta amb els membres del consell escolar 

del centre en representació deis pares, la situació general del centre, i fer 
propostes per al seu millor fímcionament i per a l'increment de la qualitat 
de Pensenyament. 

d) L'organització de servéis i activitats, i edició de publicacions, així com la 
creació de grups de treball i comissions per assolir millor els objectius de 
PAMPA. 

e) La convocatoria de les assemblees generáis, feta d'acord amb el que 
preveuen aquests estatuts, 

í) La redacció deis programes anuals d'activitats, memóries anuals, 
pressupostos anuals, i balan?os i estats de comptes anuals. 
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g) Complir i fer complir els presents estatuts, i el Reglamcnt de R¿gim 

Interior, en el seu cas, i executar els acords de l'Asscmblea General. 
h) Obrir comptes corrents bancaris i Uibretes d'estalvi. 
i) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixenta davant deis 

orgariismes públics i per exercir tota mena d'accions legáis i interposar els 
recursos pertinents. 

j ) Efectuar les contractacions necessáries per a la gestió de l'associació. 
k) Decidir sobre la federació de l'associació amb altres de fínalitats 

análogues, proposant la seva ratifícació a l'Assemblea General. 
1) Ésser la responsable d'elaborar, actualitzar i custodiar els Ilibres, l'arxiu i 

la resta de documentado de Tassociació. També té l'obligació d'infonnar 
a tots els associats de la mateixa en tot el que correspon a ella. 

m) Acordar el noraenament d'instructor i obertura d'expedient a aquell/a 
soci/sócia que incompleixi greument el que disposen aquests estatuts, i 
imposar sancions disciplinarles previa audiencia al soci/sócia expedientat. 

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

o) Quantes altres competéncies li atorgui l'Assemblea General. 
Article28 
Funcionament de la Junta Directiva 

Será el següent: 
a) La Junta Directiva es reunirá, com a mínim, un cop al raes. Ordináriament 

es fará un dia i a una hora fixa. Extraordináriament, sempre que la 
convoqui el/la president/a o qui el substituebd, o un mbiim d'un tetq deis 
seusmembres. 

b) La Junta Directiva quedará válidament constituida si ha estat convocada 
amb una antelació mínima de 24 hores i hi son presents, almenys, la meitat 
mes un deis seus membres. Si per raons d'urgéncia es convoca amb una 

antelació inferior a aquell termini caldrá garantir la comunicació amb tots 
els membres de la Junta. 

c) Tots els membres de la Junta Directiva teñen el dret i el deure d'assistir i 
participar en les seves reunions, i només per causes justificades poden 
excusar la seva assisténcia. 

d) La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deis 
assistcnts. 

Articlc29 
Impugnado deis acorde de la Junta Directiva: 
a) Els membres de l'associació poden impugnar els acords de la Junta 

Directiva, si ho fan conjuntamcnt un deu per cent deis socis i sócies de pie 
dret. Aquests presentaran la impugnació mitjan9ant escrit adre9at a 
l'Assemblea General i presentat davant la Junta Directiva en el termini de 
trenta dies des de la presa de l'acord impugnat. Simultániament es 
demanará la convocatoria de l'Assemblea General extraordinaria en la 
forma prevista a l'article 22 d'aquests estatuts. 

Article 30 
El/la president/a 
Les ñmcions própies del/de la president/a, amb carácter oríentatiu, son les 
següents: 
a) Dirigir i representar legalment l'associació i els seus órgans de govcm. 
b) Convocar les reunions de la Junta Directiva i, en nom d'aqucsta, de 

l'Assemblea General, presidir-Ies, dirigir-ne els dcbats i cmetre vot de 
qualitat decisorí en cas d'empat. 

c) Coordinar i impulsar el futicionament de la junta directiva i de la propia 
associació. 



d) Ordenar els pagaments i admetre els ingressos, conjuntament amb el/la 
tresorer/a. 

e) Visar les actes i les certificacions que confecciona el/la secretari/ária. 
f) La resta de fimcions própies del carree i les altres que 11 siguin delegades 

per la Junta Directiva o l'Assemblea General. 

Article31 
El/la vicepresident/a 

Son ñincions básiques del/de la vicepresident/a les següents: 
a) Substituir al president/a i/o al/a la secretaria/a en cas d'abséncia, malaltia 

o altres. 
b) Actuar segons les delegacions que el/la president/a li confereixi. 

Article32 
El/la tresorer/a 

El/la tresorer/a té, orientativament, les següents fimcions: 
a) Teñir cura i control deis recursos i béns de Tassociació. 
b) Controlar el cobrament de quotes i altres ingressos, i la realització de 

pagaments conjuntament amb el/la president/a. 
c) Portar la comptabilitat de l'associació. 
d) Confeccionar el balan9 económic i els pressupostos. 
e) Custodiar el Uibre de caixa, els talonarís de xecs, el Uibre-inventari de 

l'associació, i la resta de Ilibres i documentació comptable de l'AMPA. 

Article 33 
El/la secretari/ária 

El/la secretari/ária té, orientativament, les següents fimcions, 
a) Custodiar, amb carácter general, els Ilibres, l'arxiu i la resta de 

documentació de l'associació. 
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b) Redactar, i signar amb el/la president/a, les actes de les reunions de 

l'Assemblea General. Porta el control de socis i sócies, especifícant els 
que ho son de pie dret i els que son coMaboradors. 

c) Redactar i signar les certificacions. 
Article 34 
Els/les vocáls 

Els/Ies vocals desenvolupen aquelles tasques i responsabilitats que els 
sigui encomanada per l'Assemblea General, o per la Junta Directiva i, en el 
seu nom, peí president/a, d'acord amb el que estableixen aquests estatuís, el 
Reglament de Régim Intem, i la normativa que els desenvolupa. 
CAPÍTOL CINQÜÉ 
Altres carrees i normatíves 

Article 35 
Els/les censors/es de compíes 

Els/les censore/es de comptes son aquells associats de pie dret de 
l'associació encarregats d'examinar i dictaminar l'estat del comptes i el balan9 
económic de l'associació, immediatament abans de la presentació d'aquests 
documents a l'Assemblea General per a la seva aprovació. Son escollits per 
l'Assemblea General cada any o curs escolar. 

El carree de censor de comptes és incompatible amb qualsevol carree de la 
Junta Directiva. 

Article 36 
Els pares/mares delegats de curs o d'aula 

Per a cada aula, o be per a les difercnts aules d'un mateix nivell 
educatiu, es nomenará un pare o mare, prefercntment que tingui un fiU o filia 
seu a aquell curs, que haurá de pertányer a l'AMPA, el qual tindrá com a 
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missió teñir una especial cura amb el seu grup d'alumnes, coordinar l'actuació 
de l'AMPA vers ells amb el seu professorat, especialment amb l'encarregat de 
la tutoría, fer d'enlla9 entre aquests i la Junta Directiva, teñir una relació fluida 
amb els pares/mares d'aquells, sempre amb coordinado de l'AMPA, i 
intervenir en primera instancia en tot el que afecti conjuntament a aquest curs. 
Article37 

''lapare/mare delegat de l'AMPA "de jornada" 
Cada dia lectiu la Jimta Directiva de l'AMPA podrá nomenar per tom 

un associat seu, que será o no membre de la Junta Directiva, per tal que estigui 
present al centre durant el desenvolupament de les activitats extraescolars 
responsabilitat de l'AMPA, amb la missió de comprovar que totes elles es 
desenvolupen amb normalitat dintre de les previsions organitzatives de cada 
una dóciles, que hi assisteixen els monitors i els alumnes inscríts per a cada 
una d'elles, i en cas d'alguna anomalía, pren les mesures adients per 
solucionar adequadament la problemática que es pugui plantejar, infonnant a 
continuació al membre de la Junta Directiva responsable de l'activitat 
afectada, i al president/a de l'AMPA. 

Article38 
L'associació podrá dotar-se d'un Reglament de Régim Intem, que 

-ovará, en aquest cas, l'Assemblea General. Aquest reglament podrá 
detallar l'organització interna de l'associadó i el régim concret de 
funcionament de cada activitat o servei que desenvolupi o gestioni 
l'associació. 

CAPÍTOL SISÉ 
Patrimoni fundacional i recursos 

Article 39 

Patrimoni fundacional \ 
L'associació té un patrimoni ñmdacional de 

(equivalent a euros). pessetes 

Article 40 
Els recursos económics de l'associació i 

L'AMPA es nodreix deis segtlents recursos económics. 
a) Les quotes ordináríes i extraordináríes o derrames que acordi 

l'Assemblea General. 
b) Les subvencions o ajuts que rebi, publiques o privats, així com altres 

donatius, heréncies oUegats. 
c) Els ingressos que obtingui de les seves activitats i servéis. 
d) Les rendes d'eventuals patrimonis o altres ingressos que pugui obtenir. 

Article 41 
Elsfons de l'associació 

Els fons de l'associació serán dipositats en comptes bancaris, els quals 
serán oberts amb les signatures autoritzades del president/a, vicepresident/a, 
tresorer/a i secretari/ária. 

Per a disposar deis esmentats fons caldrá la signatura de dos d'ells, 
una indistinta del president/a o del vicepresident/a, i l'altra indistinta la del 
tresorer/a o del secretari/ária. 

Tots els pagaments es faran per xéc nominatiu o per transferencia 
bancária, i tots ells estaran documentats mitjan9ant la corresponent factura 
emesa en legal forma, o el rebut de qui rebi el pagament on hi consti nom 
complet d'aquest, el seu NIF i adre9a particular, data, i conccpte dctallat per la 
quantitat rebuda. 

CAPÍTOL SETÉ 
Dissolució i líquidació de Passociació 



Article 42 

Dissolució de l 'associació 

L'Associació pot ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General 

convocada amb carácter extraordinari per a aquest fi, amb el vot afírmatiu de 

dos ter90s deis assistents. 

Article 43 

Liquidado de l 'associació 

En cas de dissolució de l'associació, l'assemblea elegirá una comissió 

liquidadora, que pot coincidir en tot o en part amb la Junta Directiva, la qual 

practicará les necessáries operacions de liquidació i destinará el remanent, si 

n ' h i ha, a l'entitat pública o privada no lucrativa que persegueixi finalitats 

análogues i que hagi decidit l'Assemblea General. 

..)((M:m.ms. K,?. /.l..de.....Mw.i de2o.c .̂ 

Vistiplau 

EL/LA PRESIDENT/A EL/LA SECRETARI/ÁRIA 



.uta - ¡2 

m>TA2 
En cas de modiflaKÍó d 'estatuís, cal afegir um diligénica al final del documem. 

EtempkdeDIfJGÉNCM: 

eom (I secrelarVária de l'A.M.{*.A^.^...... „..,, ,faig constar que 

Eb presentí estat¡as contener* les modtftcackms úprovades a l'ássemhlea General 

Extraordinaria/ordinaria de l'A.MP.A ,,.. ...,...............„.......„-. 

Celebrada el dia.. de... ,,, de 2001 a la lixalitatde Vacarisses. 

1 perqué atxi eonsti síf^m la présent diligencia a Barcelona a „..de... .de 2001 

Vistiplm 

EiAa FresidentJ a El/la SWri:iari/ driu 

NOTA 3 

'ipectes a considerm a l 'hora d 'elaborar i tramitar ms estaíiOS. 

a) El nom de l'AMPA quefigwi a h estatuís ha de ser "emctament ígmti" al que figuri a 

l'acta de l'msemhlea fundacimal de l'AMPA, o a l'assemUea en qué es caivif algún 

redactat deis Bstatut.^. Si e..i vd utilitiar també tina forma abreujada del ncm cftmplet de 

l 'amxiiKÍó, cal fer-ho constar, també, nheslaluts. 

b) l'arficle 11 del mctdel adjunt es refereix a la composicsó de la Junta Directiva. Convé 

posar'hi el total de memhres que tímirá íii/i«í.vf« Junta, i els carrees de cada un d'elh, i que 

en total quadri. 

cf Convé redactar i apravar tumbé un reglament de rigim- interior de l'AMPA 

desenvohpi amh detall tot uWi qw estahleixen eh estatuís, contemplam especialme*. 

que fa referencia a i'organitxació i fiuicimament diari i ordimrt de ks aciivttats pfe-4 

perl'AMPA. 

d) Qucm es presemin tm estatuís al Deparíament de Jmikia per a ta nt-va inscripci,'' 

Ñegistrt! d'ásaocíatiem, bé Mgui um e'staiuis d'una A'MPA de nava cmmtituciá, bé A\ 

mis ft$fa/Mí,f carrespaneñta a ma rntuaUtsactá dek mateixos, cal presentttr-hi aq: * 

«.itatuts en etemplar irlpfícai, sigmls "d'txrlginal" -els tres, i mompanyaís per 

cerlificaciá de racta de l'ímetnblm on es m preñare aqueü amrd, signada aqu 

certificado peí ,tecretarí amh el vísllplau del president, i an el nom de l'AMPA s 

e.xactameni igual al que figwi ais estatuts. També s 'ha d'acompanyar m documení 

peí director del collegi o inuitut m hi cottsti que el damicilisociald'aquella AMPA •• 

at/uell centre, delallant quina és l'a<lre«,'a, 

I') Convé sunqir,: que pown un nom d'algún cdrrec de l'AMPA, quesigtd complet. nom ' 

cognom.i, escritx Igmd a com están en el seu DNI en vigor, ifeni-hi constar el seu Nlf 

scva údre<;a completa. 

jf) En eh estatuís, sobretot si .san una modificada, convé fer-h¡ cmstar també el NI?-

i 'AMPA, si J a el sabem; el número d 'in.%cri¡xúó al registre d 'entitats esportíve,%, si el tm 

el número d'inscripdó al Registre d'Associaehns del Departament de Justicia, si f\ 

sabem; ele- •' 

g) A l'acta fundíicianal d'ima AMPA caí fer-hi comtm ks dades completes de foí.f: 

memhres de la Junta Directiva, especificemt el carree de c^a m.' Ñecordítr que Í/MÜ' 

ha canvi de Jtmta Direetívú, total o parcial, cal notificar-ha per escrit, mü/an^an! : 

certifícacíé .signada peí secretarl/arta amb e¡ vistiplm del president/a. fent la rn ' . 

detallada áe la^ nova Címpmició de la Jmttu Direí-liva, e.ipeciflcani per a < •oda un d V: 

nom camplet, NJF. odrera particular, i carree diru de la ,f taita. 


