ESTATUTS
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL
COL.LEGI SANT GABRIEL, TORROELLA DE MONTGRÍ –
GIRONA
TITOL PRIMER: DENOMINACIÓ- ÀMBIT-DOMICILI
Article 1:
Es crea a Torroella de Montgrí, província de Girona, L’ASSOCIACIO DE MARES I
PARES D’ ALUMNES DEL COL:LEGI SANT GABRIEL, Col·legi dels Germans de
Sant Gabriel, degudament legalitzat per ensenyament Infantil, Primari, Secundari i
Batxillerat.
Article 2:
Aquesta associació tindrà personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenament i es regira
per aquest Estatuts, per la llei d’Associacions 7/1997 de 18 juny i la Llei Orgànica
8/1985 del 3 de juliol, reguladora del dret de l’educació.
Article 3:
El seu àmbit territorial d’actuació serà el de la província de Girona.
Article 4:
Els objectius de l’Associació són:
a) Recolzar els membres de l’Associació i en general, els pares, tutors, professors
i els alumnes del Centre, així com els seus òrgans directius i participar en tot
allò que faci referència a l’educació de llurs fills i, en general de tots els
alumnes matriculats en el Centre.
b) Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió del Centre.
c) Ajudar els pares dels alumnes a portar a terme el seu dret d’intervenir en el
control i gestió del Centre.
d) Afavorir la representació i participació dels pares dels alumnes en el Consell
Escolar i òrgans col·legiats del Centre.
e) Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral
de la zona d’influència.
f) Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell
Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats
complementaries, extra escolars o de servei.
g) Impulsar les tasques de formació del pares, tant des del punt de vista cultural
com de l’específic de la responsabilitat en l’educació familiar.
h) La defensa del drets de l’alumne relacionats amb el fet d’aconseguir la seva
perfecta formació cristiana, cultural, patriòtica, social i humana.
i) Afermar un esperit cristià de cooperació i ajut mutu entre els associats, encarat
a una assistència social que benefici els alumnes.
j) Vetllar per l’acompliment del Caràcter Propi del Centre i el seu
desenvolupament en la vida escolar.
k) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisico-esportives.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 5:
Aquesta Associació declara la seva confessionalitat catòlica, integrada en un
Centre Educatiu Cristià i queda expressament prohibit als seus membres la seva
utilització per fins polítics o lucratius.
Article 6:
El domicili de l’Associació es situa en el col·legi Sant Miquel, Ronda Pau Casals,
nº 35 de Torroella de Montgrí, província de Girona.

TÍTOL SEGON. ELS SOCIS: DRETS I DEURES
Article 7:
Seran membres de l’Associació:
a) Els pares o tutors de l’alumne o alumnes o bé, en tot cas, qui exerceixi la pàtria
potestat.
b) Qui vulgui pertànyer a l’Associació sol·licitarà per escrit la seva admissió a la
junta Directiva.
c) La Junta Directiva examinarà les sol·licituds i en el plaç de 15 dies ho decidirà.
L’adquisició i pèrdua de la condició de soci mai no podrà estar motivada per
causes discriminatòries.

Article 8:
Hom serà baixa e l’Associació per alguna de les causes següents:
a) Pèrdua de la condició de pare o mare de l’alumne de la pàtria potestat.
b) La renuncia voluntària formulada per escrit adreçada a la junta Directiva i
fundada en causes justificades.
c) Manca de pagament de la quota establerta.
d) El fet de no complir allò fixat en els articles 4t. I 5è d’aquests Estatuts, desprès
d’haver-ne fet un expedient i comptant amb l’acord de la Junta Directiva.

Article 9:
Drets dels associats:
a) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals.
b) Escollir i ser escollit membre de la Junta Directiva.
c) Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggerències respecte a
l’Associació i les seves activitats.
d) Sol·licitar informació sobre els assumptes de l’Associació.
e) Obtenir del president i dels òrgans de Govem ajut per la defensa dels
interessos dels alumnes i pares d’alumnes del centre en tot allò que faci
referència al millor acompliment del objectius de ‘Associació, dintre de les
directrius fixades per la legislació vigent.
f) Participat en tots els actes organitzats per l’Associació.

g) Posseir un exemplar dels Estatuts de l’Associació.
h) Ser informats dels acords adoptats pels òrgans de govem, prèvia sol·licitud per
escrit a la Junta Directiva.
i) Exercir, amb representació suficient, totes les comissions o delegacions que li
siguin encarregades per la Junta Directiva per a l’acompliment de finalitats
especifiques.
Article 10:
Són deures dels associats:
a) Satisfer la quota establerta per l’Associació.
b) Satisfer les derrames extraordinàries que els òrgans de govem acordin.
c) Complir els acords adoptats per l’Associació a través dels seus òrgans de
govem.
d) Col·laborar pel major prestigi de l’Associació i pel major compliment dels seus
fins.
e) Assistir a les Assemblees Generals i als actes que organitzi l’Associació.
f) Complir els càrrecs pels quals els designin els òrgans de govern pel que fa als
objectius de l’Associació.

Article 11:
L’Associació tindrà un Conseller, amb veu però sense dret a vot, que assistirà a
totes les reunions de la Junta Directiva com de les Assemblees Generals, càrrec
que haurà de recaure necessàriament en un membre de l’Institut dels Germans de
Sant Miquel.

TÍTOL TERCER. DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 12:
L’Associació es regirà pel règim d’autogovern i pel principal de representació a
traves dels següents òrgans:
a) El President
b) La junta Directiva
c) L’Assemblea General
CAPÍTOL PRIMER. DEL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
Article 13:
Són funcions del President:
a) Ostentar la representació de l’Associació davant de tota classe d’Autoritats,
Tribunals, Organismes Públics i privats, i davant de la Direcció del Centre.
b) Convocar les Assemblees Generals i la Junta Directiva i presidir les reunions.
c) Visar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats.
d) Subscriure contractes a nom de l’Associació, atorgar poders a tercers,
interposar reclamacions davant de la via governativa i davant de les

jurisdiccions ordinàries i les especials, acceptar donatius, llegats i herències,
exercitar accions i oposar excepcions, tot això previ acord de la Junta Directiva.
e) Ordenar els pagaments a realitzar per l’Associació.
f) Adoptar les mesures que consideri urgents per al millor govern, règim i
administració de l’Associació, informant la Junta Directiva en la primera reunió
que se celebri.
g) Tenir vot decisori en totes les votacions en cas d’empat.

CAPÍTOL SEGON. DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 14:
La Junta Directiva és l’òrgan rector de l’Associació i com a tal haurà d’entendre i
resoldre tots els assumptes la competència dels quals no estigui específicament
reservada a l’Assemblea general, excepte si aquesta acorda delegar.
Està obligada a complir els seus propis acords o els adoptats per l’Assembles
General i queda facultada per establir contactes i intercanvis d’opinions i iniciatives
amb altres Associacions similars.
Serà responsable davant de l’Assemblea General dels actes realitzats en l’exercici
de les seves funcions.

Article 15:
La Junta Directiva es compondrà d’ONZE MENBRES entre els quals es repartiran
els càrrecs següents:
Un President
Un Vice-president
Un Secretari
Un Tresorer
Set Vocals
A les reunions de la Junta Directiva hi podrà assistir, amb veu però sense vot,
qualsevol membre de l’Associació.
Article 16:
El President dirigirà les reunions de la junta Directiva, recollirà les iniciatives dels
membres restants i actuarà com a moderador de les discussions en el transcurs de
les sessions que se celebrin.
Tindrà la facultats que determinin els presents Estatuts, i molt especialment les que
derivin de les funcions que li son encomanades a l’article 13e. D’aquest Estatuts.
Article 17:
El Vice-president tindrà les mateixes facultats i atribucions que corresponen al
càrrec de President en cas d’absència o impossibilitat d’aquest.
Article 18:
El Secretari realitzarà les funcions pròpies del seu càrrec, es responsabilitzarà del
Llibre de Registre dels Associats, amb expressió d’altes i baixes, i dels Llibres
d’Actes en els quals consignarà les reunions de les Assemblees Generals i les de
la Junta Directiva, les actes de la qual serà subscrites pel President, el Secretari i

dos testimonis a les Assemblees Generals i a les reunions de la Junta Directiva per
tots els membres assistents.
Article 19:
El Tresorer custodiarà els fons socials, efectuarà els cobraments, atendrà els
pagaments autoritzats pel President i portarà al dia els llibres de comptabilitat de
conformitat amb les disposicions legals.
Article 20:
La Junta Directiva tindrà com Assessor Tècnic el Director del Col·legi o bé la
persona en la qual aquest delegui.
Article 21:
Les vacants que es produeixin entre els membres de la Junta Directiva seran
cobertes per les persones que a l’anterior elecció haguessin obtingut major nombre
de vots, i en cas de no haver-n’hi cap, la Junta Directiva podrà proposar i
nomenar provisionalment un membre de l’Associació que ocuparà el càrrec vacant.
Article 22:
La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària una vegada al mes durant el curs
escola, sense que puguin passar més de dos mesos sense reunir-se. I en sessió
extraordinària quan ho sol·licita el President o les dues terceres parts del seus
membres. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres assistents.
En cas d’empat decidirà el vot del President.
Article 23:
Els membres de la Junta Directiva seran elegits per 4 anys, i es renovaran cada
dos anys per meitats.
Elecció dels membres que composen la Junta es farà mitjançant el sistema de
convocatòria d’eleccions.
El nomenament i cessament dels càrrecs de la Junta Directiva han de ser
certificats pel Secretari en funcions, amb el vist-i-plau del President en funcions i es
posarà en coneixement dels membres de l’Associació.
La nova Junta quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de la meitat del membre mes un.
Els membres de la Junta hauran d’assistir obligatòriament a les reunions i en cas
de tres absències consecutives o cinc d’alternes no justificades durant el curs
escolar, això representarà la pèrdua del càrrec, el que quedarà a disposició de la
Junta Directiva. La pèrdua del càrrec serà comunicada per escrit motivat a
l’interessat. La seva substitució s’efectuarà d’acord amb l’Article 21 d’aquest
Estatuts.
La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves funcions en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos
terços dels seus membres.
El càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts.
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser
signats pels membres assistents. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva
s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és
procedent.

Article 24:
Correspon a la Junta Directiva:
a)
b)
c)
d)

Convocar i fixar la data de celebració de les Assemblees Generals.
Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
Redactar els pressupostos, balanços i memòria.
Regular el règim econòmic de l’Associació, així com la seva organització
administrativa.
e) Designar les Comissions de treball que es considerin convenients per al millor
desenvolupament de les activitats de l’Associació i coordinar la tasca
d’aquestes, que seran presidides per un membre de la Junta Directiva.
f) Admetre, suspendre o donar de baixa els membres de l’Associació de la forma
que es preveu en aquests Estatuts.
g) Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i les extraordinàries que
convinguin.
h) Interpretar els Estatuts i Reglament de Règim Intern de l’Associació i vetllar pel
seu compliment.
i) Exercir les funcions que calguin encara que no siguin expressament
esmentades en l’Assemblea General.
j) Vetllar per tot allò que diu el Caràcter Propi del Centre.
CAPÍTOL TERCER DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 25:
L’Assemblea General integrada per tots els membres de l’Associació n’és l’òrgan
suprem, i es reunirà sempre que ho acordi la Junta Directiva, per pròpia iniciativa o
perquè ho sol·licitin el 10% dels membres de l’Associació.
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin les dues
terceres parts dels associats, i en segona convocatòria amb el nombre d’ associats
que hi hagi presents; Entre convocatòria i celebració en primera convocatòria
haurà d’haver-hi al menys quinze dies naturals, i entre primera i segona
convocatòria un termini no inferior a mitja hora.
Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple del seus
membres, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
Article 26:
L’Assemblea General es reunirà al menys una vegada a l’any amb caràcter
ordinari, i amb caràcter extraordinari tantes vegades com ho decideixi la Junta
Directiva o quan ho sol·liciti el 10% dels associats mitjançant un escrit dirigit al
President i en el qual, de manera raonada, siguin exposats els motius de la
convocatòria.
Els càrrecs del President i Secretari de l’Assemblea General recauran en els socis
que tinguin aquest càrrecs a la Junta Directiva.
Dels acords adoptats tant en les sessions d’Assemblees Generals ordinàries com
de les extraordinàries s’aixecarà acta per part del Secretari , la qual haurà d’ésser

signada pel President i Secretari de l’Assemblea, i per dos membres assistents a la
mateixa.

Article 27:
L’Assemblea General Ordinària serà convocada per la Junta Directiva i en el seu
nom pel President, amb l’antelació prevista en aquest Estatuts, mitjançant un escrit
als socis en el qual s’hi facin constar els assumptes que hagin de ser sotmesos a
la deliberació de l’Assemblea General a través del corresponent “ordre del dia”.
Article 28:
Són funcions de l’Assemblea General Ordinària:
a) Examinar i aprovar la Memòria Anual de la Junta Directiva, que comprendrà
una exposició de totes les gestions portades a cap pels diversos organismes de
l’Associació.
b) Aprovar el Pressupost Anual de despeses i ingressos del següents exercici i les
quotes ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta Directiva, així com
l’estat de comptes de l’exercici anterior.
c) Adoptar aquelles resolucions que pel la seva importància li sotmeti la Junta
Directiva.
Article 29:
Són funcions de l’Assemblea General Extraordinària:
a) La dissolució de l’Associació.
b) La modificació total o parcial dels Estatuts.
c) La disposició o alineació de bens.
d) La sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
e) Els acords per a constituir-se en Federació amb altres Associacions o integrarse en ella si ja existís.
Article 30:
Els socis que no puguin assistir a les Assemblees Generals o altres assumptes
que impliquin votació, podran delegat el seu vot en un altre associat, sense que
cada associat pugui representar a més de dues persones com màxim; l’esmentada
representació s’efectuarà mitjançant una notificació per escrit que inclogui
fotocopia del DNI de la persona que delega el vot i dirigida al President, o
membres de la Mesa Electoral si s’escau, en la qual hi constaran els noms i els
cognoms del representant i representat en el moment d’efectuar la votació.
L’Assemblea General Ordinària adoptarà els seus acords per majoria simple dels
vots dels associats presents.
L’Assemblea General Extraordinària adoptarà els seus acords per majoria de les
dos terceres parts dels vots dels associats presents.
Tots els associats, sense excepció, queden sotmesos als acords adoptats per les
Assemblees Generals.

TÍTOL QUART. PATRIMONI I RECURSOS

Article 31:
L’Associació de pares d’Alumnes del Col·legi Sant Miquel de Torroella de Montgrí
tindrà patrimoni propi o independent.
Els recursos de l’Associació seran:
a) Les quotes dels associats i totes les altres aportacions d’aquest que decideixi
l’Assemblea General per tal d’aconseguir els seus fins.
b) Els recursos que provinguin de les activitats i mitjans lícits que promogui i porti
a cap la Junta Directiva amb l’objecte de recaptar fons per al compliment dels
seus objectius.
c) Els donatius, subvencions i llegats dels quals fos beneficiaria l’Associació, que
hauran de ser acceptats per la Junta Directiva.
d) Les rendes que produeixin aquest bens.
Aquesta Associació declara que en el moment de la seva constitució no tenia cap
mena de patrimoni.
El pressupost anual d l’Associació podrà sobrepassar la quantitat de CENT MIL
PESSETES, i s’adaptarà a les seves necessitats.
TÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 32:
L’Associació es dissoldrà per acord adoptat a l’Assemblea General Extraordinària i
per aprovació amb les dues terceres parts dels vots dels socis presents o
representats.
En el supòsit de dissolució, la Junta Directiva assumirà les funcions de Comissió
Liquidadora de l’entitat, i una vegada satisfetes totes les obligacions pendents, si
existís remanent de bens, aquest seria lliurat al Col·legi Sant Miquel per a la seva
aplicació a les finalitats docents que cregués convenient la seva Direcció.

TÍTOL SISÈ RÈGIM DISCIPLINARI
Article 33:
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que
incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació,
segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte
infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de
govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà
les resolucions de sobreseïment oportunes.

