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RESOLUCIO

Exo€drenl nslru anan de la .ol'Lirud pr*.lea per la senvo? Mtda seM' Jol€
li*. ali""i*oO a" r" 

""ar -ci6 
d edatuts de a$oc acio denorinada ABsoc acld de

p""l iri".,i* aa Cot.t"sl cUblic de Pals en el R€sistre diA$ociaciont del Negocial
aE"iui" lrrrat*" aa" s"*"is Teiiitonab del Depdrtament d€ Justlcia a Giona'

r En data o2lo?/2ooo a *1voE Man. seMa JofE p€senla una sol citud o 
'sqipc6 

en
i,"..iiJ"i-a-e."iir*i""i.'0" ra rod'ri€cio oesrauts de lasciacd d'nom'rada
r*ii"iio o" p"-" o au.""t ad co esi Publ c d€ Pals de Pals {G rona) nssila arb el

^i..-rre, 
a" t t"-i" t. 

"a 
neg,6rE oe Gibrs, I hi ad,Lnia el ed'ii@1de lada de

r'sssemb s de dal. 22&9/2003 l eb no$ eslaluts expedik De se

r 1 DLEd la lEmildco osquesl 6xped'€nr' aqu'st Negocar dElnEts Juldiques ve
i""rail**i *io perqua €re1as deleminades delic€rcies eniEl v: respondG a
aqu*r requenmenl en d.1a 12052003

2. La modd'€cio are@ Dds'€me{ la d€nom'naci6 qre ei enoavanr €d As'tci6 de
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Anlc€ra FigueEs, 14 de Pa s.
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La Llei oaanlc. n2002, de 22 de mart, Egu adoE d€l dret dbssociaclo

La Llel4/2003, d6 24 d.bnl, del llibre !s@r delcodi civil de cstalunvt rclaliu a ls

El De@t 206/1999, de 27 de jullol, pel qusl gapova €l Reglamenl dbEanitzaclo i
tu.clonarenldelRegisladl(..ocls.io..
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Certifcat de l'acod de modlfldci6 d.l. €3tatuts ds I'a$ociacl6

DrdG cl.rtw.. |I cu.l6

DadF Elrtiw. a l.&ci.ci6

associaci6 d€ Mares i Pares draLmes de Pals
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ASSOCIACIO DE i'IARES I PARES D,ALUMNES DE PALS

capltol I. oenomina.i6, oDjeder domicili i imbit

afticle 1
fA5sociaci6 de Mares i Pares dAlumnes de Pals 4ta @nstltulda a la poblaci6
de Pals I es regeix per aquests estatuts, per la Llei organi€ a/1945r de 3 de
jurior, del dret a I'educaci6/ el Decret 20211987, de 19 de mais, der
Depariament d'Ensenyament, les restants dlsposlcions d'aplicaci6, l
subsidlanament per la Llei 21997, de 1a dejuny, dassociacions (DoGc 2423,
d'l de juliol) i amb el qle estableir la Llel 4/2008, de 24 d'abril, del llibre
tercer del codi civil de catallnya, relatiu a les peBonesjuridiques
(associact6 no t6 anim de lucre.

Uassociaci6 assumeix els objectius segilents:

a) Donar suNrt i asslstancia als membres de l'assoclacl6 i, en seneral/ als
odres i els tJto3, els proleseB i els lumnes del .entre i els seus dtglns de
iovern ide partlclpa.'6, en tot alld qLe'a referercia a Ieducci6 ders seus rllt
i, en gene6l/ de tots els alumnes matrl(lats alcentre,

b) Prcmoure la particlpaci6 dels pares dels alumnes en la qesti6 del centre.

c) ,6slstir els Dares dels alumnes en i'exercrci del seu dret a intetuenir en e
@nrrolila 9esn6 delcentre qoan siguisostingut amb fons pobllcs

d) Pbmourc la €presentaci6 i 16 partlcipaci6 dels pares dels alumnes en els
@nsells escolars dels centres publics iconcertats i altes drgans col lesiats

e) Facilitar la @l.laboraci6 del entre en els dmbits social, cultural, eondmic i

f) col.laboEr en les actrvltats eduGtives del
Escolar en I'elaboraci6 de dtectrius pef
@mDlementaries, ext6es@laB o de serueis

centre i @operar amb el con*ll
a la prcgramaci6 d activitats

o) Pomou€ le5 acr'vitats de fomaci6 de pares, ta.t des del vessalt cultural
;m de Iesoeclfic de resDo*ao'l tza( o el feducac6lamlllar'

h) D'altrcs q!e, en el marc de la norEativa educativar els assisnin els seus

Elfoment lla practica de l'actrvitat 4portlva sense finalitatde lucre
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AEEe3
Eldomlcilide Iassociacr6 queda fixat al nlmeD
de Palsr I el seu Ambit d activitats prlncipals se

14 del€rrer Anlceta Flgueres
circum*riu fonamentalnent a

afti.le 4
Poden ser socls de l'associaci6 els pa€s o els representants legals dels
alumnes matriNlats en el .ent€ que danifestln la *va voluntat de pertinyer
com a tals a I'entitat, i que contrlbueixin a sostenir-la amb les quotes a que es
EfeEix Iarticle 6a d'aqlests estdtuts,

L'admissi6 dels socis €s edclltat de la Juntd Dlrecuva, qle I'acorda un cop els
quila sol.llclten han acreditat la seva @ndici6 de pares d'un o mEs alumnes del

6) Partlclpar en les activitats de l'associaci6 intedenint en les assemblees
generals, exposant queixes i suggerlments per escrit a la lunta Directiva o
oralment als detesats de curs, els quals els tcslladen a I'esme.tada lunta en

b) Tenir veu lvota 16 a$emblees generals.

c) Eregir rser€legits medbrcs de la Junta Directrva

d) Tenir un exemplardels estatuts vlgents.

e) Consultarels llibres de l'associaci6

a) contrlblir e@.dmicament a estenir l'6ssociaci6 i les seves activitats
satisfent les quotes I les deiiades acordades

b) compllrels acords rcglamentaris adoptats per I'assoclaci6 a tEv€s dels seus
difercnts drgans de govern, a fi d'assolir de la mlllor maneE possible els
obJectius de I a*oclacl6.

adide-6
Els socls poden ser donats de baixa de l'associaci6 per algln dels motius

1, R€.nnci. voluntaria cohuni.ada per mitjir d'un escnt adrcqat al pEsident

2, Pardua de la ondlcl6 de pare d'alumne, de la pitna potestat o de la

3. Falta de paqamentde la quota vilidament acordada.



4, Us de I'associacl6 o de la condlcl6 de s*i amb finalitats estranves a l*
assumida estahrtarianent Der l'entitat.

ouan la baila obeeix als motrus exposats en els plnts 3 i 4, €s preGptlva
tobertuE d'un expedient en qua sha de donar audianci. alsoci.

racord de baixa €s adoptat Der la lunta Dl@tiva, El soci hl pot recdr€r
davant |Assembtea Gene6l en el temini de qqhze dres habils @mptats a
partir de l'endemA d'aquellen quA ll ha estat notificat Ia@rd.

Carttol III. La$emblea Gener.l

eldc-z
1, lAssemblea Gene6l€s l'drgan sobir; de Iassoclacl6; els seus membes en
formen part pe. dret prcdi irrenunciable
2. Els memb€s de lassoclaci6, reunits en Assemblea General legalment
@nstltu_rda, decidelxen per dalona els assunptes qoe s6n @mpetcncia de

3. Tots els membres queden subjectes als acords de lAssemblea General,
incloent-hi els abents, els cui en dlsc€pen i els p€sents que s'han abstingut

MideA
L'Assemblea General i€ les facultats segiients:

a) l{odificar els estatuts.
b) Eksn iseparar ets membresde l'irsan de go€m i contrclaFne Iactivltat.

ct aDFvar el prcssuDosr anual I la liqlidac6 de @6ptes anudls, I tamba
a;oD;- elr acods per a la rixacio de la io-na i rimport de la conrribuci6 .l
sosieniment de les despeses de l'associa.i6 i aprcvar la 9esti6 feta per hrsan

d) Acordar la dlssoluci6 de I'associaci6

e) lncorDorar-se a alt€s unions daso.raclons o separaFse n.

f) sol llcitar la declahci6 d ltllltat publica.

9) Aprovar el €glament de rAglm lnterior'

h) Acordar la baixa o la separaci6 definitiva, amb !n expedient prcvr, ders
a$ocJats i les aseclades.
i) Conaixer tes sol licituds presentades per a €sser soci o sdcla, i tambe les
;rr€s i les baixes d'a$ociats i associad6 per una 66 distinta a la de la

i) Resoldre ebe qualsevol sltd questi6 que no esriqui diectament atnbulda a
;aD altre oE.n de |a5so.iacl6 La elaci6 de le5 facultats que es'a en aquest
aiE|e re u; GEder mehmerr enJnciatiu I no llmlta ls adbucions de
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a&tllc2
1. LAssenblea Gene6l es rcuneix en sessr6 ordheda.om a mlnlm un @p
I'an, dins dels mesos.ompre$s entre setehbE i juliol, anbdds

2, Ldrs6n de govern pot convo€r I'assemblea qeneral amb carader
extraordinari semprc que ho consideri onvenient, i ho ha de fer quan ho
sol.llcltl un nombe d'associ6ts no hferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea
ha detenir lloc dlns elterminide trenfd dles a @mptarde la sol,licltud.

eideL.9.
1, fassemblea ds convocada
convocatdna, que ha de contenlrr

per l'drsan de sovern miEaneant una
@m a hinlm, I'ordrc del dla, el lloc, la data i

2, La.onvocatdrta s ha de @munlcarquinze dies abans de la data de la €unlb,
individu6lhent I mibaneant!n escritadregatal domrclll que consti en la relaci6
actualitada o dsso.'ats llssoc ades que l'd de renir Iassocidci6,

3, Les reunions de l'Assemblea General/ les p€sideix el president de
Iassociacld. sl no hi €s, I'han de substltulr, sueglvament, elvlcep€sident o
et vocat de nds edat de la lunta, Hi ha d'actuar con 6 secretarl qui ocupi el
matelx carrec a la lunta Diectiva,
4. El secretarl redacta l'.da de €da reuni6, que han de sig.ar ell mateit I el
Dresident, amb un exftacte de les deliberaclons, eltextdels acods adoptats, el
resultdt numarlcde les votaclons l la llista de les peEones asslstents.

Alcomencament de €da reuni6 de |Assemblea Gene6les llegeix I'acta de la
sessi6 anterior a fi cue sraprovl o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota h6ner61
I'acta i qualsevol altE documentaci6 ha d'estar a drsposlcl6 dels socis al local

Afticle 11
1. Las*nblea geneEl es consdtuerx vilidament sisui quin sisui el nombre de
De6ones associades presents o repre*ntades
2. El 10% dels associats pot sol licitar a l'drqan de qoved 16 hclusld en l'ordre
del dia d un o mds assudptes per t6ctar i, sl ja s'ha convoGt |assembrea,
semDre que ho fach dlns el prider tere del perlode ompres ente la recepci6
de la @nvocatoria i la data de la reuni6 daqlella. La ellicltud tamb€ es pot
fer dlrectament a l'assemblea, que deciderx el que consldeh @nvenient, perd
ini€ment oot adoDtar acords respecte ab plnts no inclosos en l'ordre del dia
@muni@t en la convocatiria, si alxl ho decideix una majoria de les tres
quartes parts de les peenes presents.

artl.le 12
1. En les reunlons de |Assemblea G€neEl, coftspon un vot a @da memb€ de

2, Els a@ds es prcnen per majorla simple de vots dels ecls presents o
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3. Per adoptar acords sobrc la separaci6 dels memb€s, la modificaci6 dels
estatlts, la dissoluci6 de l'assoclacl6, la @nstltucl6 d'una federaci6 amb
a$ociacions srmlla6 o la intesEci6 en una de ja 4istent, cal !n nombre de
vots equivalent a ls dues terceres part5 dels assistents. En qualsevol cs,
I'eleccl6 de la runta Dnecavar si es pres€nten dlveGes candldatures, es la per
a@rd de la maJorla relativa dels socis pre*nts o repe*ntats.

4, Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una @pia de la
llrsta dels ecis i dels seus domlcllis certlficada pel secretarl amb el vist-i-plau

caDttol Iv. ll ,unta DiE.tiv.
Atticle 13
1, Regeix, admintstG I repEsenta |assoclacl6 la Junta olrectlva, qoe esti
composta pel president, el vlce-president, el secEtari, el tEsorcr i els vocals,
Aqlests cerreG ha. de e. exercits per peenes dlferents.
2.leleccl6 dels membres de la llnta Drrectlva, que han de ser associats, es ra
per votaci6 de IAssemblea GeneEl, les peEones elegides entEn en funclons
desD€s d'haver aceDtat el cirec.
3, El nomenament i el cessament dels @r€6 han de ser ertificats pel
secEtari sortint, amb el vist-iplau del president sortint, i s'han de @muni@r
al Reglstre d associacio.s.
4, Els membrcs de la luntd Dlrectlva no poden dur a teme cap activitat
r€tnbuida per I'associaci6.

&ldel4
1. Ets membres de la Junta Directiva exercelxen elcaredo6nt!n periode de
l anysense petudici que puqlin ser@legits,

2. Elessment dels cirrccs abans d extingrr-se el termlnl reglamenbn delseu
mandat Dot esdevenir-se Der:
a) dimissl6 volunt;|ria presentada milianeant un escn't en el qual se n exposh

b) malaltla que in€pacrtr perexeEirel carec

c) balxa com a membe de I'associaci6
dl sanci6 oer una falta @desa €n I'exercici delcerec

3. Les vacants qoe es DEdueixln en la Junta Di€ctiva shan de @brir en la
pnmera €uni6 de lA$emblea Genehl qle tingui lloc. Mentrestant, un
nembE de lia$ociaci6 pot ocupar provistonalfrent el carec vacant.
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MidsE
1. La lunta Di€ctiv. t€ les facultats sesiients:

a) Representar, dirigir i admhlstEr l'associaci6 de la maneE hes Amplla que
€6ne9ui la Ller; alxi mateix, @mpllr les d*lslons preses per I'assemblea
General, d acord amb les noms/ instruccions I directdus que aquesta

b) Prendrc els a@rds que €lgul en relaci6 amb la compareixenea davant dels
organismes pibliG I per exercir tota mena d'acclons leqals I lnterposar els

cJ Prcoosara I'Assemblea Gene6lla deiensa dels anteressos de Iassoci6ci6

d) Ptulosar a I'Assemblea GeneEl la deltensa de I'establiment de les qlotes
que els membres de I'associaci6 han de satrsrer'

e) convoer l* assemblees generals i controlar que es @nplelxln ers a@rds

n Presentar el balane I l'estal de @mptes de .ada exercrcl a I'Assemblea
General perquC els aprcvl, I confeGionar els prcssupostos de l'exercici

s) Contractar els empleats que faseclaci6 pusui t€.ir.

h) hspeccionar la comptabllitat i preocupar-se perque els serveis tuncionin

i) Establlrqrups de treball per acons€guir de la maneE mEs efclent I encaE els
flns de I'assoclacl6, i autoritzar els actes que aquests srups pDjectin dur a

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagln d'encarEsar de @da
grup deteball, a prcposta dels matelxos grups.

k) Dur a terme les gestlons necessenes davant d'organisms p!bli.s, entltats I
artres peenes, per aconsegotr:

-subvencions o alves ajuts

-l'Us de locals o edlncis que plquh aribar a ser un lloc de convtencia i
comonrcacl6 i tanb€ un centre de recupeE.l6 ciutadana

l) obrir comotes @rents I ll'bretes d eslalvrt a qualsevol establimenL de c'€dlt
d'estalvi i disposar dels fons qle hl hasi en aquest dipdslt. La dlsposici6 dels
rons es determina 6 I'artlcle 28,

m) Resoldre prcvisionalm€nt qualsevol cas que no hasin previst els estatuts i
donaFne conpte en la prime6 reuni6 de l'A$emblea General

nroualsevolaltE facultat cue no esnguiatrjoLl?d duna manera especinca a
aiqu; altrc drsan de govern de |associa.i6 o oue ll hag' estar delegsda



Attlcle 16

1. La Junta Dr€ctrva, @nvocad6 pravlament pelpresidento perla peEona que
el substitueixi, s'ha de reunlr en sssi6 odhina amb la perlodlcitat que els
seus membres decideixin, iqle en cp.as no pot er i.ierior a 6.

2. sha de reunlr en sessi6 e*raordlnaria quan la @nvoqli ahb aquest
cGcter el prcsident o b6 si ho sol.liclta !n 30oro dels membEs que la

1. ti Junta Di€ctiva queda @nstitui?a vettament sl ha estat convocada amb
antelaci6 | hl ha un qudrum de la meitat mds un

2. Els membrcs de 16 Jonta DiBtiva estan obllgats a asslstlr a totes les
Eunions aue es convoquin, encara que, per causes justificades, poden
excusar-se'n. lassistEncla del pEident o del sefttan o de les peEones que
els substitlelxin hl€s necessaria sempre,

3. La Junta Orrectlva oren els acords per majoria simple de vots dels

&t!!e 19
1. La llnta oirectiva pot delegar alguna de les seve facultats en una o
dtveBes comissions o orups de teball 5l compta, per feFhor amb el rct
favorable de do5 teEos del *us membres.
2, Tambd lot nomenar, amb el m.t€lx qldrum, un o uns quants mandataris
perexeEir la tuncl6 que els.onfflamb l€s tdcultats que crcgul oport! conferir-

Atticle 19
Els a.ords de la Junta Directlva s'han de ler @nstar en elllibre dades I han de
ser slgnats pel secretari i el presldent. En inicier-se cada reunl6 de la Junta
oiectlva, s'ha de llegir l'acta de la sessl6 anterior perquc s 6prcvl o es
ectifiqul, sl ds Prc@dent.

capltol v. El pEsldenti el vi..-pEldent

4fi4e2!
1, S6n prdples delpresident lesfuncions segoents:

a) Dirisir r rcpresentar legalment l'assoclacr6, per deleqaci6 de |Assemblea
Gene6l lde la lunta Dlrediva,
b) Presldlr ldiriqk els debats, tant de I'Assemblea Gene6l com de la lunta

c) Emetre !n vot de qualitat decleri en elscasos d empat.

d) Establir la @nvo@tiria de les reunions de l'Ass€mblea General I de la lunta



seryeis iarnroi:r: {i€,i :rir

El t€sorer td @m a funci6 la custodia I el conbol dels €cursos de |as5ociaci6,
@m tamb€ I'elaboraci6 del pressuposl el b6lane I la liquldacl6 de comptes.
Porta un tllbre de caix., signa els rebuts de quotes ialtres documents de
tresoEna. Paga les tactures aprovades per la lunta ol€ctiva, les quals han
d'E$er vlsades previament pel president, i insressa el que ebra en dlpdsits
oberts en establiments de crEdit o d'estalvi.

aEl4e22
El seretari ha de costodlar la dodmentacl6 de I'assoclacl6, aixear, redactar i
signar les actes de les €unions de I'Assemblea General i la Junta Dlrectlva,
Edactdr i altorltzar ets certificats que calgui lliurar, I tambe portar el lllbrc de

c.pitol vIL L€ comirsion3 o grupr d. treball

Mide23
La crcaci6 | @nstituci6 de qoalsevol comissi6 o grup de treball, I'han de
plantelar els nedbrcs de I'a5sciaci6 que vulsuln formaFlos, qle n'han
d'assabentar la lunta Dircctlva I expticar les activltats que es prcposen dur a

La .runta Directiva s'ha de p€ocupar d'analltar les diferents codissions o
srups de tfeball, els encaregats dels quals li han de preentar u. cop al mes
un lnforme detallatde les eves actu6clons.

e) visar les actes I els certiftots confeelonats pel secrctarr

l) Les atribucions etants pbpies del @G i aquelles
deleglin I'Assemblea GeneElo la lunta Dirediva,
2. El presldent €s subst'turt, en cds diabse.cb o malaltla,
elvocal de m6s edatde la luota, peraquestod€.

c.pitol vl. EltcoF.i 616ecret.rl

ad4e4

capitol vul. El ragim..ondmlc
Mide24
Aquesta associacl6 no te Patrjnonl fundacional.

At cte 2s
Els rccuFos econdnlG de I'associacl6 es nodreiren de:

les quotes que fixa I'assemblea ceneGl per als seus membEs

14 subvenclons oficlals o particulaB

lesdonacions, les he€ncleso els lle96ts



d) les rendes del patrinoni nateix o b€ d'altres l.greses que pusuin obteniF

AE]d'A
Tots els membres de laseclacl6 tenen I'oblloaci6 de sost€nir-la
econa'hicament, mrianeant quotes o deirames, de la maneG I en la prcporci6
que deterhini lAssemblea GeneEl, a pDposta de la lunta Directiva.

LAssemblea General pot establlrquotes dingres, quotes periddiques nensuals
-que srabonaran per 6ees, tnmesbes o semestres, segons el que disposi la
lunta Directiva- i quotes extraordiniries.

a&dc2z
fexercid econamic coinclderx amb elcuE escolar, iniciant-se rl de setembre |
queda tancat el 31 d'agost de l'any s€0ent.

AdEE2t)
En els comptes comnts o lllbretes d'estalvis obertes en estrbliments de (edlt
o d est6lvl, hl han de fisumr les signatures del presldent, el tresorer i el

Per poderdlsposar dels fons n'hlha prcu amb dues fimes, una de les quals ha
de ser t6 deltre$rero bd ladelpresldent,

Capltol lX. El ragln dlsclpllnarl

a4ide29
Udrgan de govern pot sa.cionar les lnfEcclons @meses pels socis que
h@mplelxen les seves obllgacio.s.
,questes hfraccio.s es p.den qlaliflcar de lleus, greus i molt grcus, I les
sancions @ftsDonents Doden anardes d'una amon€staci6 fins a I expulsr6 de
IassocEcl6, *gons elque establel! | el reglamert interi.

El pocediment sa.cionador s\nlcla d'ofici o bd @m a conseqiiencia druna
d€nftcia o comuni6cl6. En elteminide 10 dles, la lunta Directiva nomena un
instructor, que tramita |expedlent sancionador i proposa la resolucl6 en el
temini de 15 dies, amb audiCnci6 oravla del oEsumDte infractor' t! resoluclo
rinal, oue ha de ser motlvada I aprcvada perdus tece parts dels rembres
de la Junt6 olrectlva, I'adopta aquest irgan de govern tanbe dhs d'un periode

cont6 les sancions per falt€s greus i molt greus a@rdades per la Jlnta
Diredrva. les oeEones inte€ssades hi poden rec6rer, si el reglament intern
establerx el Drocediment per ferho, davant la primera assemblea general que



Capitol X. f6 di!3oluci6

Artitte 3a

fassociaci6 pot ser dissolta si ho acorda I'Assemb€a Gen€Fl, convocada amb
carecbr extraordinarl expressament per a aquestfi.

a4!de3!
1. Un cop a.ordada la dissoluci6, I'Assemblea Genera ha de prendre les
mesures oportunes tan pel que fa a a destinacl6 dels b€ns i dreis de
l'associaci6, com a la finalltat, l'extinci6 I la liquidaci6 de qualsevol operacl0

2. !rssemblea esta facultada per eleqir una comissl6 llqlidadorE sempre qle

3. Els membres de |associaci6 estan exempts de responsabilitat personal La
seva responsabilitat queda imitada a complir les obligacions que ells matetos
haqin contret vol!nt;nament,

4. El romanent net que resulti de la liquidaci6 sha de lliurar dlrectament a
lenut€t publica o privada sense afany de lucre que, en bmbit terltorial
d'actuaci6 de lessociaci6, haqi destacat mEs en la seva acuvitat a favor

5. Les funcions de iquidaci6 idexecuci6 deLs a.ords a qud fan referEncia els
apanats anterioB d'aqlest mateix article s6n @mpetancia de la lunta
Dkectiva sl I'Assemblea General no @nfereix aquesta missi6 a un: .omissi6
liquldadora especialment desig.ada.

s'qnatures de tots els so.is fundadors

,ra



l'Iq Te,.t;a?rah ' Mztr,,Y\o1laml ort -lB@o{06 € coma
secreFda de I'alEociacio de mares i ptres AMPA del col.legi CEIP de Pals
cedjfic€. amb el vi€t-i-olau de la pEsideni. de llsrenlEda a$@ia.i6
fi^tta S/-jq,- aoPr<,- amb DNr _E-!pLAgL, que
eb €€latuts adiunts s6n el6 e8latut8 arpovab €n l'A8sanbl€a Gsn€tal de
IAMPA de 2209/2008.
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