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I. INTRODUCCIÓ
Els actuals Estatuts de l’AFA van ser inicialment aprovats l’octubre de 1994 per
l’Assemblea general de l’Associació. Posteriorment, el 20 de novembre de 2003 la mateixa
Assemblea hi va introduir unes petites modificacions. Concretament es van modificar els
articles 1 (per tal d’afegir el nom de l’Associació la menció “mares i pares”) i 3 (per tal
d’actualitzar el domicili de l’entitat perquè encara figurava el de l’antiga seu de l’escola al
carrer Major). A més es va introduir el nou article 36 bis, que parla de l’exercici econòmic,
perquè era una obligació legal derivada d’una recent reforma legal.
L’any 2016 s’han introduït noves modificacions per adaptar els estatuts al procediment
real de l’Associació, concretament modificant el nom de “AMPA” (Associació de mares i
pares d’alumnes) per “AFA” (Associació de familíes d’alumnes), introduint i definint les
funcions de les comissions integrants de l’AFA, així com adequant les majories necessàries
per adoptar els acords.
El text que us presentem a continuació és el text íntegre vigent. És a dir, els Estatuts
inicialment aprovats el novembre de 2003 però amb les modificacions introduïdes al 2016.
Els principis bàsics d’aquests Estatuts es poden resumir en els següents punts:
− La finalitat de l’Associació serà la de col·laborar amb l’escola, assistir a les famílies i
promoure la seva participació en la gestió del Centre.
− Poden ser socis els pares i mares i/o representants legals dels alumnes matriculats.
− Els òrgans directius són l’ Assemblea General i la Junta Directiva. L’Assemblea
constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està constituït per la totalitat dels socis.
L’ordinària es reunirà un cop l’any. L’extraordinària sempre que ho acordi la Junta
Directiva o ho demani un mínim del 10% dels associats.
− La Junta Directiva és l’òrgan gestor de l’Associació. Està integrada per: President,
Vice-president, Tresorer i Secretari. Cada dos anys se celebraran eleccions a la
Junta Directiva. Un cop al mes la Junta Directiva es reunirà convocant a les
comissions per assistir-hi, constituint així la Junta. Ambdues juntes queden
exemptes de reunir-se durant les vacances escolars. També es podrà reunir sempre
que ho trobi convenient.
− Les Comissions estan formades per socis i s’encarreguen de promoure i executar
activitats complementaries, extraescolars i serveis prèviament aprovats per la
Junta.
− Els delegats de curs no formen part de la Junta i tindran les funcions d’estudi i
proposta de solucions concretes en les qüestions que puguin sorgir en relació al
desenvolupament del curs.
− Els recursos econòmics de l’Associació provenen de: les quotes, les subvencions o
donatius que rebi, els recursos procedents de les activitats i els productes de béns i
drets propietat de l’Associació.
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− La durada de l’Associació és indefinida. Per dissoldre-la caldrà un acord de
l’Assemblea general Extraordinària.
− Tots els càrrecs dels diversos òrgans de l’Associació seran honorífics i gratuïts.

II. TEXT DELS ESTATUTS

CAPITOL I
Regim Jurídic. Constitució, denominació, finalitats, domicili i àmbit

ARTICLE 1
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Tàber està constituïda a la població de
Barcelona i es regeix per aquests Estatuts, però també per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, del dret a l’educació, 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, així com la Llei 10/2011, de 29 de desembre,
reguladora del dret d’associació. L’Associació no té ànim de lucre.

ARTICLE 2
L’Associació té personalitat jurídica pròpia i gaudirà de plena capacitat d’obrar per
disposar, adquirir, alienar, posseir, administrar, permutar, sol·licitar préstecs, hipotecar i
celebrar actes i contractes, en virtut del que disposa la vigent Llei 4/2008 de 24 d’abril, així
com altres normes competents estatals o autonòmiques.

ARTICLE 3
El domicili de l’Associació queda fixat al número 9 del carrer dels Esports de Barcelona, i el
seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

ARTICLE 4
Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit, i iniciarà les seves activitats al dia
següent de la seva aprovació.
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ARTICLE 5
La finalitat de l’Associació, serà la de col·laborar amb l’escola dins de les exigències d’una
societat catalana, democràtica i pluralista.
Fonamentalment assumirà les següents finalitats:
a) Assistir als pares/mares o tutors en tot allò que concerneix l’educació de llurs fills o
pupils
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
c) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.

ARTICLE 6
Específicament seran objectius d’aquesta Associació els següents:
6.1. Donar suport i promoure l’assistència als membres de l’associació i en general als
pares/mares i tutors, al professorat i a l'alumnat del centre i als seus òrgans de
govern i de participació, en tot el que refereix a l’educació de llurs fills o pupils i
en general de tots l'alumnat matriculat al centre.
6.2. Promoure la participació de les famílies de l'alumnat en la gestió del centre.
6.3. Assistir a les famílies de l'alumnat en l’exercici del seu dret d’intervenció i control
en la gestió del centre.
6.4. Promoure la participació i representació de les famílies en el Consell Escolar del
Centre i del districte.
6.5. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar
en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries,
extraescolars o de serveis. Tenint present aquesta finalitat presentarà i proposarà
al Consell Escolar una programació d’activitats complementàries i participarà en la
seva realització.
6.6. Programarà i realitzarà activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar
l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans necessaris per
l’educació que estiguin al càrrec de les famílies. Així es farà càrrec de
complementar els recursos del centre per tal d’aconseguir el nivell de qualitat que
es consideri necessari per satisfer les necessitats dels alumnes del centre.
6.7. Informar als seus membres de les seves activitats tot impulsant el ple exercici dels
drets i el compliment dels deures.
6.8. Promoure les activitats de formació de les famílies tant des del vessant cultural
com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar i d’altres que, en el
marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
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6.9. Fer de nexe integrador entre el centre d’ensenyament i el seu entorn, facilitant la
col·laboració del centre en l’àmbit social, econòmic i laboral.
Aquests objectius, han de considerar-se bàsics i es podran ampliar amb d’altres dins el
marc de la normativa educativa, prèvia modificació dels Estatuts.

CAPITOL II
Socis, drets i deures

ARTICLE 7
Seran socis de l’Associació les mares, els pares o els representants legals de l'alumnat
matriculat en el centre, llevat que manifestin la seva voluntat de no pertànyer com a tals a
l’entitat, i contribuiran al seu sosteniment amb les quotes a les quals es refereix l’article 9è
d’aquests Estatuts.

ARTICLE 8
Són drets dels socis:
a) Gaudir dels serveis i avantatges que l’Associació pugui posar a la seva disposició i
utilitzar tots els serveis i prendre part en totes les activitats que organitzi
l’Associació.
b) Prendre part en les deliberacions en les assemblees generals i/o extraordinàries.
c) Sol·licitar a la
extraordinàries.

Junta

Directiva

la

convocatòria

d’assemblees

generals

d) Ser informats periòdicament de les activitats de l’associació, i formular propostes
per ser incloses en l’ordre del dia.
e) Exposar, per escrit, a la Junta Directiva, els suggeriments relatius a l’associació i a
les seves activitats.
f) Escollir i ser escollits membres de la Junta Directiva, i ser proposats per formar part
dels òrgans col·legiats del Centre.
g) Formar part d’una comissió.
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ARTICLE 9
Són deures dels Socis:
a) Complir les obligacions que els Estatuts assenyalen i els acords adoptats per
l’Associació a través dels seus òrgans de govern.
b) Abonar la quota que assenyali l’Assemblea General per la seva condició de soci.
c) Abonar les quotes o despeses que l’Assemblea General acordi com a conseqüència
dels serveis que de l’Associació rebin cada un dels alumnes o de les quantitats que
amb el mateix fi l’Associació administri.
d) Assistir a les Assemblees Generals i col·laborar per aconseguir les finalitats de
l’Associació.
e) Desenvolupar els càrrecs pels quals són escollits.
f) Respectar el caràcter propi del centre i els estatuts d´aquesta Associació.
g) Tots els membres de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Tàber, tindran
els mateixos drets i obligacions.

ARTICLE 10
Els socis poden ser donats de baixa de l’Associació per algun del motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al President.
2. Pèrdua de la condició de mare o pare d’alumnes, o de la legal representació del
menor.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament adoptada.
4. Utilitzar l’Associació o servir-se de la condició de soci per a finalitats estranyes a les
estatutàriament assumides per l’entitat.
L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant
l’Assemblea General en el termini de 15 dies hàbils a partir de la seva notificació.

CAPITOL III
Òrgans directius
ARTICLE 11
L’Associació es regirà pel sistema d’autogovern i el principi de representació mitjançant:
a) Assemblea General
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b) Junta Directiva

ARTICLE 12
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i per tant té plenitud de
facultats per prendre els acords pertinents.
Està constituïda, amb igualtat de drets i deures per tots els socis.

ARTICLE 13
Classes d’Assemblees:
L’Assemblea General Ordinària es reunirà un cop a l’any, amb caràcter obligatori durant el
primer trimestre del curs.
L’Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que ho acordi la Junta Directiva, o
que així ho demani per escrit un mínim del 10% dels socis. També ho farà sempre que
s’hagi de tractar la modificació dels Estatuts i/o dissolució de l’Associació.

ARTICLE 14
Les Assemblees Generals seran convocades pel President, en nom de la Junta Directiva. El
termini mínim entre la convocatòria i la realització de l’Assemblea ha de ser de 15 dies
naturals per a les ordinàries i de 20 dies naturals per a les extraordinàries. En ambdós
casos s’haurà de detallar l’ordre del dia.

ARTICLE 15
Les Assemblees Generals, tant l’ordinària com l’extraordinària, quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi sigui presents la majoria dels socis de
l’Associació, i en segona convocatòria, que es realitzarà mitja hora més tard, quedarà
vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de membres sempre i quan superi la
xifra del 10% dels associats i el 50% de membres de la Junta.
En ambdós supòsits és necessari la presencia del President, el Secretari, i el Tresorer de la
Junta Directiva.
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ARTICLE 16
Els acords seran presos per majoria simple de vots dels socis presents, llevat dels supòsits
de modificació dels Estatuts, i/o dissolució de l’Associació, els quals requeriran una
majoria qualificada de dos terços de vots dels socis presents. En cas d’empat dirimirà la
qüestió el vot de qualitat del President. Els acords de les Assemblees són obligats per a
tots els socis.

ARTICLE 17
Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
a) Examinar la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, l’informe dels
membres del Consell Escolar.
b) Examinar el balanç econòmic de l’Associació i l’estat de comptes, previ dictamen
de la comissió econòmica segons l’establert a l’art. 30.
c) Examinar i ratificar la proposta d’activitats, presentada per la Junta Directiva, a
realitzar durant el curs docent així com fer les esmenes oportunes.
d) Examen del pressupost per l’exercici econòmic pel qual es fa la convocatòria.
e) Determinar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
f) Elegir els membres de la Junta Directiva.
g) Determinar les persones que proposa l’Associació pels òrgans de govern i
representació del centre, i si és el cas, pels organismes de participació d’àmbit
superior.
h) Tots els assumptes que la Junta Directiva sotmeti a la seva consideració, a instància
pròpia, o de part d’un mínim de 50 socis, sempre que en aquest últim cas, es
demani amb antelació mínima de 5 dies a la data de la celebració de l’Assemblea.
No podrà ser tractat cap punt que no figuri inclòs expressament en l’ordre del dia
tramès formalment. Amb l’única excepció que la totalitat dels presents en
l’Assemblea Ordinària mostrin unànimement i expressament la seva conformitat.

ARTICLE 18
Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
a) Acordar la reforma dels Estatuts prèvia convocatòria a tal efecte.
b) Acordar la dissolució de l’Associació.
c) Acordar la federació de l’Associació amb d’altres de finalitats anàlogues, o en el
seu cas ratificar la decisió presa al respecte per la Junta Directiva.
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d) Alienar béns immobles i autoritzar la formalització d’obligacions creditícies.
e) Nomenament del/s membre/s de la Junta Directiva, en el cas que s’hagin produït
les corresponent/s dimissió/ons.
f) Qualsevol altra funció, que en qualsevol moment pugui plantejar la Junta Directiva
i afecti substancialment la vida de l’Associació.

ARTICLE 19
La Junta Directiva és l’òrgan rector i gestor de l’Associació i com a tal haurà de resoldre
tots els assumptes, la competència del quals no sigui específicament reservada a
l’Assemblea General. No obstant, en casos d’extrema urgència i necessitat, podrà adoptar
els acords corresponents a l’Assemblea General Ordinària, els quals hauran d’ésser
ratificats posteriorment en un termini màxim d’un mes des de la seva adopció.

ARTICLE 20
Per ser elegits membres de la Junta Directiva, podrà presentar-se qualsevol membre amb
una antiguitat mínima d’un any a l’Associació. La presentació de la seva candidatura
s’haurà de formalitzar com a mínim 7 dies naturals abans de l’Assemblea, convocada a tal
efecte. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari
sortint, amb el vistiplau del President sortint, i s’han de comunicar al Registre
d’Associacions.
La candidatura haurà de presentar-se completa: President, Vice-President, Secretari i
Tresorer
Si en aquest termini no es presenta cap candidatura, es considerarà automàticament
renovada l’anterior Junta Directiva. Aquesta situació excepcional no podrà produir-se més
de dos cursos consecutius. Si es produeix aquesta situació l’Assemblea general
Extraordinària celebrada a l’efecte, haurà de prendre les mesures oportunes.

ARTICLE 21
La Junta Directiva estarà integrada pels membres següents: President, Vice-President,
Secretari i Tresorer.
Les eleccions pels càrrecs electes de la Junta Directiva se celebraran cada dos anys, durant
el primer trimestre del curs en Assemblea General Ordinària. Llevat de dimissió en què
se’n podrà convocar una d’Extraordinària a l’efecte.
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La Junta estarà integrada pels membres de la Junta Directiva i les comissions en el nombre
que es consideri necessari d’acord amb les activitats o necessitats a desenvolupar, per tal
de garantir el bon funcionament de l’Associació.
ARTICLE 22
En el cas que es presentin diverses candidatures, es procedirà de la forma següent:
− Es constituirà una mesa electoral proposada per la Junta Directiva i ratificada per
l’Assemblea General.
− Les votacions se celebraran en un sol acte, mitjançant vot secret, lliure i directe.
− La mesa electoral farà el recompte de vots un cop acabat l’horari electoral, sense
solució de continuïtat.
− Després del recompte es procedirà al nomenament de la nova Junta Directiva, que
serà la que obtingui en conjunt el major nombre de vots i que haurà de ser
oportunament ratificada per l’Assemblea.
− Tots els socis que ho desitgin podran ser presents en el recompte.

ARTICLE 23
Els membres de la Junta Directiva es renovaran cada dos anys.
En cas de produir-se vacants durant el mandat, serà efectuada la seva substitució que
haurà de ser ratificada per l’Assemblea General Ordinària.
Els membres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General
Extraordinària convocada a tal efecte, motiu pel qual serà necessari el vot favorable de la
majoria dels socis presents.

ARTICLE 24
Amb la finalitat de facilitar i promoure la relació, l’enllaç i la comunicació entre el
professorat de la classe i els pares i mares dels alumnes i d’aquests amb la Junta Directiva,
es nomenaran, per un període d’un curs escolar, els delegats de curs.
Amb aquest motiu durant la primera reunió celebrada per les famílies i els tutors a l’inici
del curs, i reunits per classes, cadascuna escollirà per majoria simple el seu Delegat de
curs.
Les seves funcions seran l’estudi i proposta de solucions concretes a totes les qüestions
que puguin sorgir en relació amb el normal desenvolupament del curs, així com qualsevol
altra que la Junta li encarregui.
Amb aquesta finalitat i com a mínim un cop cada trimestre, o quan sorgeixi alguna qüestió
important, es realitzarà una Junta àmplia, integrada pels membres de la Junta Directiva,
10
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Comissions i tots els delegats per tal de fer un balanç de les activitats, iniciatives i
qüestions efectuades en el trimestre passat, així com per tal de programar les del
trimestre vinent.

ARTICLE 25
Seran facultats de la Junta Directiva:
a) Analitzar periòdicament i conjuntament amb els membres del Consell Escolar, en
representació de les famílies, la situació general del Centre i fer propostes per al
seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament.
b) Efectuar la representació i la gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
c) Organitzar les delegacions, comissions i serveis en general pel millor assoliment
dels seus objectius.
d) Convocar les Assemblees Generals i executar els seus acords.
e) Confeccionar el pressupost, els balanços, així com la memòria anual.
f) Elaborar el reglament de règim intern de l’Associació i efectuar-ne les
modificacions adients.
g) Complir i fer complir els presents Estatuts.
h) Qualsevol altra encarregada per l’Assemblea General.

ARTICLE 26
Convocada pel President, la Junta es reunirà una vegada al mes. També es reunirà quan ho
sol·liciti una tercera part dels seus components.
La convocatòria haurà d’ésser tramesa amb el corresponent ordre del dia, amb cinc dies
naturals d’antelació.
Quedarà vàlidament constituïda quan hi hagi la meitat més un dels seus membres. Els
acords seran adoptats per majoria absoluta, dirimint en cas d’empat el vot de qualitat del
President.

ARTICLE 27
L’assistència dels membres de la Junta Directiva i un representant de cada comissió a les
sessions serà obligatòria. En cas de produir-se un absentisme constant i sense causa, o un
incompliment greu de les seves funcions, es podrà procedir al cessament d’aquest
membre, per acord de la majoria absoluta de la Junta.
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ARTICLE 28
Correspon al President, la representació de l’Associació, convocar i presidir la Junta, així
com també l’Assemblea general de Socis i dirigir-ne els seus debats. Per aquest motiu
adoptarà les mesures urgents que consideri oportunes per la bona administració social.
Així mateix ordenarà els pagaments juntament amb el tresorer i subscriurà conjuntament
amb el secretari les actes de les sessions i tot tipus de documents procedents de
l’Associació.
El Vice-president substituirà el President en les seves absències i actuarà en les
delegacions que expressament l’hi concedeixin.

ARTICLE 29
El Secretari custodiarà els llibres i documents de l’Associació, excepte els de comptabilitat.
Portarà el registre de socis al dia, redactarà les actes de les sessions de la Junta i de les
Assemblees i lliurarà certificats, prèvia petició, de tot allò que faci referència a la
documentació social, amb el vistiplau del President. Cursarà i efectuarà les ordres del dia
de les convocatòries de les Assemblees Generals i la Junta.

ARTICLE 30
El Tresorer serà aquell membre de l’Associació encarregat d’examinat i dictaminar l’estat
de comptes i el balanç econòmic de l’Associació i immediatament abans de la seva
presentació a l’Assemblea General.
El Tresorer tindrà cura dels béns de l’Associació, efectuarà els cobraments de les quotes i
realitzarà els pagaments conjuntament amb el President. Confeccionarà el balanç i
pressupost anual.

CAPITOL IV
Règim econòmic. Patrimoni fundacional i recursos

ARTICLE 31
L’Associació té un patrimoni fundacional de 300 euros.
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ARTICLE 32
Els recursos econòmics de l’Associació seran els següents:
a) Les quotes, ordinàries i extraordinàries que aprovi l’Assemblea General, per al
compliment de les seves finalitats.
b) Les subvencions públiques o privades que rebi, així com altres donatius o llegats.
c) Els recursos procedents de totes les activitats i mitjans portats a terme per la Junta
Directiva per tal de recollir fons per a dur a terme les seves finalitats.
d) Els productes del béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.

ARTICLE 33
Els fons econòmics de l’Associació seran dipositats en comptes bancaris, oberts amb les
signatures autoritzades del President, el Tresorer i la persona habilitada per la Junta. Per
treure diners caldrà la signatura del Tresorer i també, de manera indistinta, la del
President i/o la persona habilitada.

ARTICLE 34
L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; començarà el dia 1 de setembre i es
tancarà el dia 31 d’agost.

CAPÍTOL V
Dissolució

ARTICLE 35
L’Associació tindrà una duració indefinida. Podrà dissoldre’s per acord de l’Assemblea
General Extraordinària convocada expressament a l’efecte.
En cas de dissoldre’s La Junta Directiva assumirà les funcions liquidadores de l’entitat i
destinarà el romanent d’aquesta, si n’existís, a l’entitat pública o privada dedicada al camp
de l’ensenyament que decideixi l’Assemblea General.
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III. DISPOSICIONS FINALS
1. Queden derogats els anteriors estatuts.
2. Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.
3. Qualsevol qüestió no prevista en el presents estatuts, la resoldrà la Junta Directiva,
sens perjudici que sigui sotmesa a la pròxima Assemblea General que es convoqui.
DILIGÈNCIA per fer constar que aquests estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General
Extraordinària celebrada en data 11 de maig de 2016
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