CAPITOL PRIMER
DENOMINACIO, OBJECTE, DOMICILI I AMBIT
Article Primer
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Pública Sant Jordi està constituïda a la població
de Sant Vicenç de Montalt acollida als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola del
1,978, i pels presents estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, Decret 202/19B7 de
19 de Maig del Departament d’Ensenyament i disposicions d’aplicació restants.
Article Segon
L’Associació assumirà els objectius següents
a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació, i en general, a les
famílies i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans
de govern i de participació en tot allò que fa referencia a l’educació dels
seus fills i filles i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació de les famílies dels alumnes en la gestió
del centre.
c) Assistir les famílies dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el
control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públic.
d) Promoure la representació i la participació de les famílies dels
alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i
altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic
i laboral de l’entorn.

f)

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
complementaries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de famílies, tant des del vessant cultural
com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus
respectius estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físic-esportives.
Article Tercer
El domicili de l’associació queda fixat al numero 10 del carrer Les Escoles de la
població de SANT VICENÇ DE MONTALT i el seu àmbit d’activitats es circumscriu
principalment a Catalunya.
CAPITOL SEGON
DELS SOCIS
Article Quart
Seran socis de l’associació les famílies o tutors dels alumnes matriculats en el centre
que manifestin llur voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu
manteniment amb quotes a que es refereix l’article 6e dels presents estatuts.
L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà, prèvia
acreditació de la condició de família d’un o mes alumnes del centre.

Article Cinquè
Drets i Deures dels socis.
a) Els socis tindran dret a participar en les activitats de l’associació, intervenint
en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la
Junta Directiva o verbalment als delegats de curs, els quals les traslladaran a
l’esmentada Junta en llurs reunions.
b) Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, tot seguint el ordre del dia.
c) Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents. Son deures dels socis: Contribuir
econòmicament al sosteniment de l’associació i de les seves activitats
satisfent les quotes i derrames acordades, complir els acords reglamentaris
adoptats per l’associació a traves dels seus diferents òrgans de govern, a fi
d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.
Article Sisè
Els socis seran donats de baixa a l’associació per algun dels motius següents:
1. Renuncia voluntària per escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare/mare d’alumne, de la pàtria potestat o de
representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Utilitzar l’associació o servir-se de la condició de soci per a finalitats
estranyes a les estatutàriament assumides per l’entitat. Quan la baixa
obeeixi als motius 3r i 4t, serà preceptiva l’obertura d’un expedient en que
es donarà audiència al soci. L’acord de baixa serà adoptat per la Junta
Directiva. El soci hi podrà recórrer en contra davant de l’Assemblea General
en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell
en que l’acord li hagués estat notificat.
CAPITOL TERCER
REGIM ECONÒMIC
Article Setè
L’associació per l’assoliment dels seus objectius, disposarà dels mitjans econòmics
següents:
1. Import de les quotes dels socis.
2. Donatius i subvencions, si n´hi hagués.
3. Els interessos que produeixin els fons de l’associació.
4. Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a traves de les activitats que
realitzarà l’associació per l’assoliment dels seus objectius.
Hom ajustarà al que disposa la legislació respecte a la quantitats del pressupost
anual. El límit màxim del pressupost anual serà de 10 000 €. Els associats satisfaran
la quota que s’estableixi a l’Assemblea General Ordinària en aprovar el pressupost, a
fi d’adequar-la a les despeses previstes.

CAPITOL QUART
ORGANS DE GOVERN: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA
Article Novè
L’associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Article Desè
L’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis. Tots
els acords seran presos per majoria simple, mitjançant la votació, excepció feta dels acords
propis de l’Assemblea General extraordinària, que es prendran mitjançant el vot favorable de
les dues terceres parts dels vots presents i/o representats, com també per elegir la Junta
Directiva, que requerirà la majoria relativa. Una votació secreta es pot demanar per qualsevol
membre de l’Associació.
Article Onzè
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any per exercir les
competències que li confereix l’article 14è dels presents estatuts.
Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es convocaran amb una
antelació mínima de 7 dies de la seva celebració , mitjançant comunicació escrita adreçada a
cada soci en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes que e s’han de tractar.
Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la majoria
dels socis i , en segona convocatori, trenta minuts mes tard sigui quin sigui el nombre dels
socis.
Article Dotzè
L'Assemblea General extraordinària podrà ser convocada:
a) Per acord de la Junta Directiva
b) Per sol·licitud d’un vint per cent, almenys, del total de socis.
Article Tretzè
Solament es considera un vot per unitat familiar o representat legal de l’alumne, encara que
hi hagi mes germans matriculats al centre.
Article Catorzè
1. Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
a) Fixar els principis i els plans generals d’actuació de l’associació.
b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual d’activitats
i l’estat de comptes anual.
c) Elegir, com a censor, un soci de número, a fi que revisi l’estat de comptes anual abans
de la seva presentació a l’Assemblea General ordinària.
d) Elegir els membres de la Junta Directiva.
e) Decidir sobre qualsevol altre qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es
reservi a la competència de l’Assemblea General extraordinària.
2. Correspon a l’Assemblea General extraordinària:
a) Acordar la disposició o alineació de bens o drets.
b) Constituir federacions o adherir-se a les ja existents.
c) Aprovar, quan escaigui , el Reglament Interior de l’associació.
d) Modificar els presents estatuts.
e) Dissoldre l’associació.

Article Quinzè
La Junta Directiva serà el òrgan executiu de les disposicions emanades de la Assemblea, amb
caràcter obligatori, i es regirà pels presents estatuts i altres disposicions legals que es
refereixen a aquesta mena d’associacions.
Serà constituïda pels càrrecs següents:
president, vice-president, secretari , tresorer i vocals.
Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.
Article Setzè
Els càrrecs que constitueixen la Junta Directiva es renovaren de la
següent manera:
President, Vice-president, Secretari, Tresorer i vocals cada dos anys
Tots els càrrecs podran ser reelegits.
Article Dissetè
La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i de govern de l’Associació i , ames,
tindrà les atribucions següents:
a) Resoldre l’admissió de nous socis.
b) Nomenar les delegacions i ponències que consideri necessàries per al bon
funcionament de l’Associació.
c) Marcar les directrius que cal seguir per el millor desenvolupament de les activitats de
l’Associació.
Article Divuitè
Correspon al president la representació, convocar i presidir la Junta Directiva, com també
l’Assemblea General de socis, i dirigir els debats, adoptar noves mesures que consideri urgents
per a la bona administració social, tenir cura del compliment dels presents estatuts i
subscriure, juntament amb el secretari, les actes de la sessió i tota classe de documents
procedents de l’associació.
Article Dinovè
Correspon al vice-president assumir accidentalment la presidència quan l’hi obliguin les
circumstàncies.
Article Vintè
El secretari custodiarà els llibres (excepte els de comptabilitat), els documents i el segell de
l’associació. Portarà el registre de socis al dia, redactarà les actes de les sessions de la Junta
Directiva i de les Assemblees Generals, lliurarà certificat amb tot allò que faci referencia als
llibres i documents socials, amb el vistiplau del president, així mateix s’ocuparà de la
correspondència social.
Article Vint-i-unè
No tenim vice-secretari, per tal , el secretari serà substituït per
qualsevol dels vocals.
Article Vint-i-dosè
Correspon al tresorer ser l ’encarregat de la custòdia dels fons socials i dels llibres de
comptabilitat, com també efectuar els cobraments i pagaments que el president li ordeni.
Article Vint-i-tresè

Correspon als delegats de curs servir d’enllaç i comunicació entre els professors de la classe
que li correspondria i els pares d’alumnes, estudiar i proposar solucions als problemes que
puguin sorgir en relació amb el curs, i assistir a les reunions de la Junta Directiva, que seran de
freqüència mensual, en les quals vindran la condició de vocals. L’assistència dels delegats a les
reunions de la Junta Directiva no es obligatòria.
Article Vint-i-catorzè
Els acords de la Junta Directiva es prendran per simple majoria dels vots, els empats que hi
pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del president. La Junta Directiva es reunirà
almenys, un cop al mes.
Article Vint-i-cinquè
Qualsevol qüestió no prevista en els presents estatuts serà resolta per la Junta Directiva, sense
prejudici que sigui sotmesa a la propera Assemblea General que es convoqui.
CAPITOL CINQUÉ
DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article Vint-i-sisè
Per dissoldre l’associació caldrà un acord favorable pres per una majoria de dos terços en
Assemblea General extraordinària.
Article Vint-i-Setè
En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de missió liquidadora, i, un cop
satisfetes les obligacions pendents, si hi hagués romanent de bens, es lliurarà al centre
perquè sigui usat, exclusivament, per a finalitats culturals.
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