ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES “EL
MIRADOR” DE L’ESCOLA PUIG D’AGULLES DE CORBERA DE
LLOBREGAT

CAPÍTOL PRIMER
Denominació i règim jurídic
Article 1
L’Associació denominada ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES EL MIRADOR
regula les seves activitats d’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d’educació, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Aquesta associació té plena capacitat jurídica d’obrar pel compliment dels seus fins, es
regeix pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus òrgans
de govern.
CAPÍTOL SEGON
Àmbit, domicili i fins
Article 3
L’àmbit territorial de la seva acció serà, generalment, el de Catalunya i,
esporàdicament, podrà tenir relació amb altres associacions i centres de l’Estat
espanyol i europeus.
Article 4
L’associació tindrà el seu domicili social al carrer Andròmeda, núm. 4 (Urbanització El
Mirador) de Corbera de Llobregat (08757).
Article 5
Són fins de l’associació els següents:
a) Promoure la intervenció dels pares dels alumnes en el control i la gestió del
centre escolar, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar de Centre
en representació dels pares i tutors.
b) Donar suport i assistència als pares, mares i tutors membres de l’associació i
en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de
govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o
pupils.
c) Cooperar en les activitats educatives del centre, escoltant i informant al Consell
Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats
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culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es
puguin prestar.
Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats
complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en
la seva realització.
Programa i realitzar activitats pròpies de l’associació, així com organitzar
l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per
a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuant
exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.
Col·laborar amb el professorat perquè els fills rebin una formació integral,
posant al seu abast tots els medis possibles per tal d’assolir una plena
integració dels alumnes amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials,
així com, aquells alumnes que per llengua, cultura o religió precisin d’una
especial atenció.
Col·labora en les activitats educatives complementàries, en els serveis del
centre i en qualsevol acció reivindicativa necessària per al bon funcionament de
l’escola.
Aportar iniciatives i suggeriments per a la realització d’activitats,
complementàries o no, d’acord, sempre, amb la programació general del
centre.
Promoure la realització d’activitats d’orientació familiar (conferències,
col·loquis, visites, etc.)
Participar en l’elecció de representants dels pares en els òrgans col·legiats del
centre i, si cal, del municipi, la comarca o qualsevol altra institució pública
d’àmbit territorial docent, cultural o social.
Per al millor compliment dels seus fins, l’associació podrà, junt amb altres
entitats similars, promoure una federació o sol·licitar l’ingrés en una que ja
estigui constituïda.
Informar als membres de l’associació de les activitats i afers de la mateixa i del
centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.
Facilitar els contactes entre pares, mares o tutors i el professorat per a un millor
coneixement de les condicions en què es desenvolupa l’ensenyament dels
alumnes.
Mantenir la comunicació i el diàleg constant entre els pares, el professorat,
Consell Escolar, Direcció del centre i els alumnes, tot afavorint-ne l’entesa
mútua.
Assistir els pares, mares o tutors en tot allò que concerneix a l’educació dels
fills.
Aquesta associació formarà part de la Junta Electoral que hagi de ser
constituïda per elegir representants dels pares al Consell Escolar del centre.
Hi participarà d’acord amb el que disposa la normativa sobre òrgans col·legiats
dels centres públics d’educació infantil i primària.
Queda exclòs tot ànim de lucre de l’associació.

CAPÍTOL TERCER
Òrgans de representació, govern i administració
Article 6
L’Associació de Famílies d’Alumnes El Mirador de l’escola Puig d’Agulles de Corbera
de Llobregat es regirà per l’Assemblea General, òrgan suprem i sobirà amb poder
decisori, i per la Junta Directiva, amb poder executiu.
L’Associació de Famílies d’Alumnes és formada per òrgans unipersonals i col·legiats:
a) Són òrgans unipersonals: La Presidència; la Vicepresidència, la Secretaria i la
Tresoreria
b) Són òrgans col·legiats: La Junta Directiva i l’Assemblea General
Article 7
L’Assemblea General podrà ser ordinària o extraordinària. Tant l’una com l’altre
quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria si hi concorren, almenys, la
majoria simple dels associats, és a dir, la meitat més un, i en segona convocatòria
sigui quin sigui el nombre d’assistents.
Article 8
L’Assemblea General serà convocada pel President, en nom de la Junta Directiva, i es
reunirà almenys una vegada a començament de curs, amb caràcter ordinari, i tantes
vegades com calgui amb caràcter extraordinari. Els càrrecs directius de l’Assemblea
General seran els mateixos que els de la Junta Directiva.
Article 9
Els acords de l’Assemblea General seran presos per majoria simple, és a dir, per la
meitat més un dels assistents. Aquets acords seran vinculants per a tots els associats.
Article 10
L’Assemblea General serà convocada per mitjans de comunicació fefaents i
preferiblement per mitjà d’un escrit adreçat als associats fent servir els mitjans de
comunicació més adients en cada cas, en el qual constaran els punts de l’ordre del
dia.
Article 11
Són funcions de l’Assemblea General ordinària:
a) Aprovar la memòria, els pressupostos anuals i els resultats de gestió i
econòmics, i modificar-los si cal.
b) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
c) Aprovar les directrius generals de funcionament de l’AFA.
d) Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia, o a
instància de qualsevol soci, prèvia acceptació de la Presidència o de
l’Assemblea General.

Article 12
Són funcions de l’Assemblea General Extraordinària:
a) Aprovar l’elecció de la Junta Directiva. Si en el transcurs d’un exercici lectiu es
produeix una vacant, aquesta podrà ser coberta interinament per la Junta
Directiva, que després traslladarà la proposta definitiva a l’Assemblea General.
b) Aprovar i modificar els Estatuts.
c) Per coincidència en el temps, l’Assemblea General Extraordinària podrà
prendre, per acord de l’Assemblea, el caràcter d’ordinària i, per tant, decidir
com si ho fos.
Article 13
La Junta Directiva estarà formada per un mínim de sis membres i, en tot cas es
cobriran els càrrecs de President, Vicepresident, Tresorer i Secretari.
Article 14
Els càrrecs podran ser elegits directament per l’Assemblea General, o aquesta podrà
facultar el President per la formació de la Junta Directiva.
Article 15
La Junta Directiva posarà els càrrecs a disposició de l’Assemblea en la primera sessió
que convoqui cada curs.
Article 16
La Junta Directiva es reunirà almenys un cop al mes en sessió ordinària. En sessió
extraordinària, quan ho sol·licitin un terç dels seus membres. A les reunions de la
Junta Directiva hi podrà assistir qualsevol associat, prèvia comunicació i, amb veu però
sense vot.
Article 17
Són funcions de la Junta Directiva:
a) Executar els acros de les assemblees.
b) Proposar plans d’activitats
c) Admetre, suspendre o donar de baixa els associats interinament fins a
l’aprovació definitiva a l’Assemblea General Ordinària.
d) Sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el balanç anual.
e) Vetllar pel compliment d’aquests Estatuts.
f) Exercir les funcions delegades per l’Assemblea.
g) Proposar les quotes anuals i elabora el pressupost.
h) Convocar les Assemblees.
i) Elaborar la Memòria Anual.
j) Mantenir la relació ordinària de l’Associació amb el Consell Escolar, el claustre i
la Direcció del centre.
k) Portar la gestió ordinària, l’administració i el govern de l’AFA.

l)

Suspendre temporalment de les seves funcions qualsevol membre de la Junta
mateix fins a la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària, en un termini
màxim de trenta dies, la qual en decidirà la continuïtat o la suspensió definitiva.
m) Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del Consell Escolar del
centre, en representació dels pares, la situació general del centre, i fer
propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de
l’ensenyament.
n) L’organització de serveis i activitats i edició de publicacions, així com la creació
de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.
o) Quantes altres competències li atorgui l’Assemblea General.
Article 18
Són funcions del President:
a) La representació de l’Associació de Famílies d’Alumnes El Mirador davant de
l’Administració, els tribunals, els organismes públics i privats, i davant la
Direcció del centre.
b) És el representant de l’Associació de Famílies d’Alumnes en el Consell Escolar
de Centre.
c) Convocar i presidir l’Assemblea i tots els actes de l’AFA
d) Visar les actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords adoptats.
e) Subscriure contractes de participació o execució, interposar reclamacions
judicials i ordinàries, acceptar donatius, llegats i herències.
f) Ordenar els pagaments juntament amb el Tresorer.
Article 19
Són funcions del Vicepresident:
a) Substituir al President en totes les seves funcions en cas d’absència, malaltia o
altres.
b) Col·labora estretament amb el President per poder-lo substituir en qualsevol
moment.
c) Actuar per delegació del President.
Article 20
Són funcions del Secretari:
a) Dur un registre de totes les actes en els seus llibres corresponents de
l’Assemblea General i de les reunions de la Junta Directiva.
b) Custodiar els llibres de registre i actes i el segell de l’AFA
c) Dur el registre de socis i l’arxiu de la documentació rebuda i emesa per l’AFA
d) Lliurar i redactar les actes amb el vist-i-plau del President.
e) Gestionar la correspondència.
f) Efectuar les comunicacions i certificacions necessàries als organismes oficials
i, en el seu cas, als privats que es precisi.
g) Qualsevol altra gestió que li sigui encomanada per la Junta Directiva.

Article 21
Són funcions del Tresorer:
a) Controlar les entrades i sortides dels fons de l’AFA
b) Responsabilitzar-se dels cobraments de les activitats que dugui a terme
l’Associació i de les quotes dels associats.
c) Tenir els comptes a disposició de la Junta Directiva i/o dels interventors
prèviament elegits per l’Assemblea General.
d) Signar juntament amb el president les ordres de pagament i els talons
e) Confeccionar el balanç econòmic, els pressupostos i les memòries
conjuntament amb els responsables de cadascuna de les activitats realitzades i
sempre amb l’aprovació de la Junta Directiva.
f) Portar al dia la comptabilitat de l’Associació.
Article 22
Per a una millor gestió de totes les activitats que dugui a terme l’Associació, la Junta
Directiva tindrà una estructura de funcionament per àrees d’activitat, amb les següents
competències per cadascuna d’elles:
a) Dirigir i prendre les decisions en el seu si, pel millor desenvolupament de
l’activitat pròpia, així com de les comissions de treball que es creïn.
b) Assolir les funcions que els assigni la Junta Directiva.
Article 23
Els càrrecs unipersonals estaran sotmesos a l’Assemblea General cada curs i seran
càrrecs gratuïts.
CAPÍTOL QUART
Admissió i pèrdua de la qualitat de soci. Els seus drets i els seus deures. Procediment
del Règim Disciplinari
Article 25
Podran ser socis de l’Associació tots els pares, mares i, en el seu cas, tutors i tutores
d’alumnes del centre. Per a la formalització de l’ingrés, l’interessat haurà de sol·licitarho a la Junta Directiva per escrit. Perquè l’admissió sigui vàlida cal satisfer les quotes
fixades per l’Assemblea General. Es podrà recórrer contra la denegació de l’admissió
davant l’Assemblea.
Article 26
Es perdrà la condició de soci per qualsevol d’aquests motius:
a) Per deixar de reunir les condicions indicades a l’article 25.
b) Per baixa voluntària, que haurà de ser sol·licitada amb una antelació de 30
dies.
c) Per impagament de les quotes.

d) Quan la majoria de l’Assemblea consideri que la seva actuació va contra els
interessos de l’Associació o del centre.
e) Per incompliment greu de les obligacions estatutàries. En aquest supòsit, la
decisió serà per l’Assemblea General, prèvia audiència de l’interessat, a
proposta de la Junta Directiva.
Article 27
Són drets dels socis:
Conèixer l’estat de comptes de l’Associació.
Tenir un exemplar d’aquests Estatuts.
Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva.
Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per
a ser incloses en l’ordre del dia.
e) Exposar per escrit queixes o suggeriments a la Junta Directiva, així com
sol·licitar-ne informació.
a)
b)
c)
d)

Article 28
Són deures dels socis:
a) Complir els presents Estatuts així com els acords vàlidament adoptats pels
òrgans de govern de l’Associació.
b) Satisfer les quotes acordades en Assemblea i de forma puntual.
c) Respectar els acords presos en l’Assemblea.
d) Col·laborar en tot allò que calgui per al millor funcionament de l’Associació i per
millorar la relació amb el centre, tenint sempre com a objectiu la formació dels
alumnes.
Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin
les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt
greus. Les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió
de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
Article 30
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 de la persona
presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest
òrgan de govern.
Article 31
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.

CAPÍTOL CINQUÈ
Patrimoni fundacional i recursos
Article 32
L’Associació tindrà un patrimoni propi. El Patrimoni socials que es vagi constituint
estarà compost per tots els béns donats o adquirits per a la realització dels fins de
l’Associació.
Article 33
Els recursos per al normal funcionament de l’Associació seran els següents:
a) Les quotes ordinàries o extraordinàries que acordi l’Assemblea General.
b) Els donatius o llegats que siguin acceptats per l’Assemblea General, així com
les subvencions d’organismes estatals, autonòmics, provincials, comarcals o
locals, entitats públiques, privades o particulars.
c) Els interessos que produeixen els fons de l’Associació.
d) Qualsevol altres ingressos que s’obtinguin mitjançant les activitats realitzades
per l’Associació.
e) Els productes dels béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.
Article 34
L’Associació tindrà els fons dipositats en un establiment bancari i no podrà destinar-los
a finalitats diferents dels seus objectius. Per poder-ne disposar caldrà les signatures
del President i el Tresorer.
CAPÍTOL SISÈ
Dissolució de l’Associació
Article 36
La vida de l’Associació s’estableix per temps indefinit i només podrà ser dissolta en
els casos següents:
a) Per resolució de l’organisme oficial competent.
b) Per acord de l’Assemblea General. No obstant això, no podrà ser acordada la
dissolució si hi ha un mínim del 10% dels socis disposats a continuar-la i es
comprometen formalment a assumir de forma solidària les obligacions que
aquesta hagi contret
Article 37
En cas de dissoldre’s aquesta Associació, es formarà una comissió liquidadora,
elegida per l’Assemblea General, la qual practicarà les necessàries operacions de
liquidació i destinarà el romanent de la mateixa, si existís, a l’entitat pública o privada
que, dedicada al camp de l’ensenyament, hagués decidit l’Assemblea General.

