ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA
ESTEL-GUINARDÓ

CAPÍTOL I. - DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT I FINS
Article 1. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Estel-Guinardó, de forma abreujada es
podran utilitzar les sigles AMPA Estel-Guinardó, està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per
aquests estatuïts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, del dret a l’eduació, el Decret 202/1987, de 19
de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació i, subsidiàriament per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
L’associació no té ànim de lucre.
Article 2. L’Associació té una durada indefinida
Article 3. El domicili de ’associació queda fixat al número 58 del carrer Telègraf de Barcelona, i el seu àmbit
d’activitats principal es circumscriu fonamentalment a la ciutat de Barcelona.
Article 4. Els fins de l'Associació són:
a) Vetllar perquè el projecte pedagògic i la línia d’actuació de tots els estaments del centre s’orientin
segons els següents valors:


Escola Catalana, entenent per escola catalana aquella que parteix de la cultura catalana i
utilitza el català com a primera llengua, amb l'objectiu de donar a tots els nens i nenes que
viuen a Catalunya, sigui quin sigui el seu origen, un ensenyament arrelat a la comunitat on
viuen.



Escola aconfessional, que respecta les creences religioses i ideològiques de totes les
famílies, deixant la iniciativa de qualsevol educació religiosa concreta a les comunitats on
estiguin vinculades les famílies.



Escola apartidista, atès que la vida política està inclosa en tots els fets socials que arriben a
l’escola, cal saber presentar-la amb la màxima objectivitat, deixant veure la pluralitat de
postures que es donen dins la societat.



Escola democràtica, perquè, tant en el funcionament intern com en l’actuació amb els
alumnes, es valora l’autoritat com a nascuda de les necessitats d’organització del grup,
lliurement escollida i assumida per tothom.



Escola Activa, que entén el treball escolar com a mitjà per arribar a una educació global dels
infants:
o Estimulant els seus interessos
o Desenvolupant al màxim les seves pròpies capacitats intel·lectuals i manuals,
sense distinció de gènere.
o Aprenent a viure la seva llibertat
o Capacitant-lo per arribar a entendre la societat on viu i per participar en la seva
transformació.



Escola de barri, fortament arrelada a l'entorn per enriquir-lo i enriquir-se’n.
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b) Donar suport i assistència a les famílies, als i les mestres, als infants i als òrgans de govern del
Centre, en tot el que es refereix a l’educació de tots els alumnes matriculats a l’escola.
c) Promoure la representació i la participació de les famílies al Consell Escolar del Centre.
d) Col·laborar en les activitats del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de les
directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis i
participar en la seva realització.
e) Promoure les activitats de formació de famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic
de responsabilització en l’educació familiarf) Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
g) Assistir les famílies dels alumnes en l’exercici del seu dret d’intervenir en el control i la gestió del
Centre.
h) Promoure la millora de l’ensenyament públic, tant al propi Centre com en el conjunt dels centres
públics de Catalunya.
i) D’altres anàlogues o que es derivin de les normatives educatives en vigor.
CAPÍTOL II. – SOCIS I SÒCIES, DRETS I DEURES

Article 4. Tenen dret a ser socis de l'Associació tots els pares i mares, o els representants legals dels
alumnes matriculats a l'Escola.
Article 5. Per formalitzar l’ingrés a l'Associació, només caldrà que l'interessat ho sol·liciti per escrit a la
Junta Directiva.
Article 6. Són drets de les persones associades:
a) Usar tots els serveis i participar en totes les activitats que organitzi l'Associació.
b) Tenir un exemplar dels Estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern de
l'Associació
c) Ser informats periòdicament de les activitats de l'Associació
d) Exposar a la Junta Directiva queixes i suggeriments respecte de l'Associació i les seves
activitats.
e) Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria d'Assemblees Generals, promovent la recollida
de les signatures necessàries.
f)

Tenir veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per ser incloses a l'Ordre del Dia.

g) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
h) Consultar els llibres de l’associació, atenent ja les restriccions de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Article 7. Són deures de les persones associades:
a) Observar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l'Associació, així com les disposicions i
acords de l'Assemblea General i la Junta Directiva.
b) Satisfer la quota que assenyali l'Assemblea General en base a la seva condició d’associats i
amb independència del nombre de fills/es o tutelats/ades matriculats a l'Escola.
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c) Satisfer les despeses que en cada cas s’estableixin per la participació en les activitats
organitzades per l'Associació.
d) Col·laborar personalment amb l'Associació en la mesura de les seves possibilitats.
Article 8. Es causarà baixa de l'Associació per algun dels següents motius:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva.
b) Per la pèrdua de les condicions indicades a l'Article 6.
c) Per incompliment greu de les obligacions estatutàries. En aquest últim cas, serà preceptiu que
l’acord de baixa sigui adoptat per l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, prèvia
audiència de l'interessat.
d) Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva
e) Ús de l’associació o de la condició de soci/òcia amb finalitats diferents a les assumides
estatutàriament per l’entitat

CAPÍTOL III. - ÒRGANS DE GOVERN

Article 9. Aquesta Associació es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, a través
dels òrgans següents:
a) Assembla General
b) Junta Directiva
Article 10. L'Assemblea General és l’òrgan suprem de l'Associació i estarà constituïda per la totalitat dels
seus membres.
Es reunirà una vegada per curs escolar dins del primer trimestre lectiu i quantes vegades ho acordi la Junta
Directiva per majoria, o ho sol·liciti el 15% de les persones associades mitjançant escrit dirigit al President/a,
degudament autoritzat per les signatures corresponents i en el qual, de forma raonada, s’exposaran els
motius de la convocatòria.
Els càrrecs de President/a i Secretari/a de l'Assemblea General recauran en les persones associades que
tinguin aquests càrrecs a la Junta Directiva.
De totes les reunions se n’aixecarà Acta, que es trametrà a totes les persones associades dins del termini
de 15 dies de la celebració de l'Assemblea General
Article 11. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi
assisteixin, presents o representats, la meitat més una de les persones associades i, en segona
convocatòria, mitja hora després, sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Els acords es prendran per majoria simple, llevat dels suposats de modificació d'Estatuts i de dissolució de
l'Associació que requeriran una majoria dels dos terços dels assistents.
Article 12. L'Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva, i en el nom del President/a,
mitjançant avís particular dirigit amb vuit dies mínims d’anticipació a cada una de les persones associades,
fent-se constar els assumptes que hagin de ser sotmesos a la deliberació de l'Assemblea General a través
del corresponent ordre del dia, mitjançant correu ordinari o correu electrònic que consti a la relació
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actualitzada de les persones associades. S’informarà també del lloc, la data i l’hora.
Article 13. Funcions de l'Assemblea General:
a) Examinar i aprovar la memòria anual que presentarà la Junta Directiva.
b) Aprovar el pressupost de l’exercici, les quotes a satisfer pels socis i el balanç i estats de
comptes de l’exercici anterior.
c) Elegir i renovar els membres de la Junta Directiva.
d) Acordar la modificació dels Estatuts.
e) Acordar la federació amb altres associacions de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la
decisió presa al respecte per la Junta Directiva.
f)

Aprovar el Reglament de Règim Intern de l'Associació en ordre al millor desenvolupament dels
Estatuts.

g) Acordar la dissolució de l’Associació.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, de les persones associades.
i)

Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament
anunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 14. La Junta Directiva està integrada pel President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i un
mínim de 3 vocals, tots ells membres de l'Associació.
Article 15. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense
perjudici que puguin ser reelegits.
Cas de produir-se vacants durant el mandat, serà coberta per la Junta Directiva fins que l'Assemblea
General procedeixi a la nova elecció. Els elegits per a cobrir aquesta vacant ho seran fins a completar el
mandat corresponent i hauran de ser ratificats a l'Assemblea General immediata següent.
Cas que les vacants produïdes representin més de la meitat de la Junta, haurà de convocar-se Assemblea
General per a l’elecció d’aquestes vacants.
Article 16. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:
a)

Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposi els motius

b)

Malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec

c)

Baixa com a membres de l’associació

d)

Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

Article 17. Tots els càrrecs seran honorífics i no remunerats.
Article 18. La Junta Directiva es reunirà com a mínim una vegada al mes o quan ho disposi el President/a,
bé per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part, com a mínim, dels seus components.
Article 19. Correspon a la Junta Directiva:
a) Convocar i fixar la data de celebració de l'Assemblea General
b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General
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c) Distribuir entre els seus membres els diferents càrrecs de la Junta.
d) Elaborar els pressupostos i balanços.
e) Regular el règim econòmic de l'Associació, així com la seva organització administrativa.
f)

Designar les Comissions de Treball que es considerin oportunes per a un millor
desenvolupament de les activitats de l'Associació i coordinar la seva tasca. Seran presidides per
un membre de la Junta Directiva.

g) Proposar a l'Assemblea General les quotes que procedeixin.
h) Acomplir i fer acomplir els Estatus i el Reglament del règim intern de l'Associació
i)

Informar els socis sobre la marxa de l'Associació

j)

Exercir quantes funcions no estiguin expressament assignades a l'Assemblea General

Article 20. Són funcions del President/a:
a) Ostentar la presentació de l'Associació davant tota mena d'Autoritats, Tribunals, Organismes
públics i privats i davant dels Òrgans de Govern del Centre.
b) Convocar l'Assemblea General i la Junta Directiva i presidir llurs reunions.
c) Signar les Actes de les Sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats
d) Ordenar conjuntament amb el Tresorer/a els pagaments a fer per l'Associació.
Article 21. Correspon al Vicepresident/a substituir el President/a en els casos d'absència, malaltia o motiu
justificat i col·laborar en l’acció que aquell desenvolupi a l’objecte de poder-lo substituir quan calgui, en
qualsevol circumstància.
Article 22. Correspon al Secretari/a:
a) Tenir cura dels llibres, documents i segells de l'Associació, excepte dels de comptabilitat.
b) Tenir al dia el registre d’associats.
c) Assistir al President/a en la redacció de l’ordre del dia de l'Assemblea General i de les reunions
de la Junta Directiva, redactant-ne les Actes corresponents de las quals en donarà fe i signarà
conjuntament amb el President/a.
d) Lliurar certificacions amb referència als llibres i documents de l'Associació amb el vist-i-plau del
President/a.
e) Preparar, redactar i publicar, en el seu cas, la Memòria anual.
f)

Portar la correspondència que hagi de mantenir l'Associació.

g) Qualsevol altra funció pròpia de secretaria no especificada que li encomani l'Assemblea
General, la Junta Directiva o el President/a.
Article 23. Correspon al Tresorer/a:
a) Recaptar i custodiar els fons de l'Associació.
b) Efectuar els cobraments i pagaments que el President/a ordeni, signant conjuntament els
documents relatius i anotar-los en els llibres corresponents.
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c) Tenir els comptes a disposició de dos Censors/es que anualment haurà d’escollir l'Assemblea
General, a efectes de la seva intervenció.
d) Formular els projectes de pressupostos i balanç de l’exercici.

CAPÍTOL IV. – RÈGIM ECONÒMIC
Article 24. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Estel-Guinardó tindrà patrimoni propi i
independent.
Article 25. Els recursos d’aquesta Associació, que no té patrimoni fundacional, seran els següents:
a) Les quotes dels associats.
b) Els donatius, herències i llegats que siguin acceptats per la Junta Directiva, així com les
subvencions que puguin ser concedides pels organismes i entitats públiques o privades, o de
persones individuals.
c) Els interessos que produeixin els fons de l’Associació, així com el procedents del patrimoni que
pugui posseir.
d) Qualsevol altre ingrés que s’arbitri a través de les activitats a realitzar per l’Associació per a la
consecució dels seus fins.
Article 26. El pressupost anual ordinari i l’exercici comptable fiscal serà de l’1 de setembre al 31 d’agost i
serà el que aprovi, per a cada curs, la respectiva Assemblea ordinària.
Article 27. Totes els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la
Junta Directiva .
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’abonaran per
mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

CAPÍTOL V. – DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 28. En cas de dissolució, actuarà com a comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici o els
socis i sòcies que, a tal efecte, es designin per part de l’Assemblea General. Aquesta comissió procedirà a
l’alienació dels béns socials i amb llur producte extingirà les càrregues de l’Associació i destinarà el sobrant,
si n’hi hagués, a una entitat sense ànim de lucre que tingui fins culturals o benèfics.
Article 29. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Barcelona, 22 d’octubre de 2012
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