ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLES D’ALUMNES
DEL COL·LEGI PÚBLIC COSTA I LLOBERA
Inscrita al número 2862 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
Aprovats per acord de l’Assemblea General de 28 de juny de 2011 i modificats per
acord de l’assemblea de 19 de desembre de 2016

CAPÍTOL I – DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT
ARTICLE 1r
L’associació es denomina “ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L’INSTITUT ESCOLA
COSTA I LLOBERA”, està constituïda a la ciutat de Barcelona a l’empara del que preveu
l’article 22 i 27 de la Constitució; l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya;
l’article 5 de la Llei orgànica, 8/1985, reguladora del Dret a l’Educació (modificada
parcialment per la Llei orgànica, 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu); per la
Llei orgànica, 9/1995, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents; pel
Decret 202/1987 del Departament d’Ensenyament; per l’article 35 de la Llei, 7/1997,
d’associacions; per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació
(BOE núm. 73, de 26 de març), per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i resta de normativa aplicable.
Es regeix per aquests Estatuts i la normativa esmentada. De forma abreujada es pot
utilitzar l’expressió “A.F.A. I.E. COSTA I LLOBERA”.
L’Associació no té ànim de lucre.
ARTICLE 2on.L’Associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares i als
tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de
participació, en tot el que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de
tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares i de les mares dels alumnes en la gestió del
centre.
c) Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en
el control i la gestió del centre, quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i de les mares dels alumnes
en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de
l’entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar
en l’elaboració de directrius per a la programació i la realització d’activitats
complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com des
del vessant específic de responsabilitat familiar.
h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els respectius
estatuts.
i) D’acord amb la comunitat educativa del centre, presta els serveis extraescolars
únicament als alumnes del centre, és a dir, és una activitat sense afany lucratiu i
destinada als socis. Així mateix, s’aporten voluntàriament mitjans materials i
econòmics al centre d’acord amb l’apartat D.2 del document “Consideracions,
criteris i orientacions per tal de facilitar la normal participació, col·laboració i
relació entre els centres docents de nivell no universitari de la titularitat del
Departament d’Ensenyament i les associacions de pares i mares d’alumnes” d’1 de
setembre de 2000 de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 3er.El domicili de l’Associació queda fixat al carrer de la Capella de Can Caralleu, s/n de
Barcelona i el seu àmbit d’activitats se circumscriu majoritàriament a Catalunya.
CAPÍTOL II – DELS SOCIS
ARTICLE 4rt.Són socis de l’Associació les mares, els pares i, si és el cas, les tutores i els tutors dels
alumnes matriculats al centre i que manifestin la seva voluntat de pertànyer a l’entitat,
amb contribució al seu sosteniment amb les quotes a les quals fan referència els articles
24è i 25è d’aquests Estatuts.
L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva que l’ha d’acordar, amb l’acreditació
prèvia de la condició de pare o de mare, de tutor o de tutora, d’un o de més alumnes
matriculats al Centre.
ARTICLE 5è.Són drets dels socis:
a) Els socis tenen dret a participar en les activitats de l’Associació, intervenint en les
assemblees generals, en les reunions de la Junta de l’A.F.A. o bé exposant queixes o
suggeriments als delegats de curs, els quals les han de traslladar a l’esmentada
junta en les reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals, tot seguint l’ordre del dia. Cada associat o
associada té dret a un vot independentment del nombre de fills que cursin a
l’escola.

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Participar amb veu i sense vot en les reunions de les Juntes de l’A.F.A.
Participar amb veu i vot en les vocalies.
Elegir i ésser elegit membre de la Junta Directiva.
Elegir i ésser elegit delegat del seu curs.
Consultar els llibres de l’Associació.
Posseir un exemplar dels Estatuts vigents.

Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de les seves activitats,
amb el pagament de les quotes i de les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’Associació, mitjançant els diversos
òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de
l’Associació.
ARTICLE 6è.RÈGIM DISCIPLINARI
Es perd la condició d’associat o associada per les causes següents:
a) Per baixa objectiva en deixar de reunir les condicions d’admissió de l’article 4.
b) Per baixa voluntària notificada per escrit a la Junta Directiva.
c) Per sanció d’expulsió per impagament de les quotes o de les derrames acordades per
l’Associació.
d) Per sanció d’expulsió per l’incompliment greu de les obligacions estatutàries o dels
acords adoptats en el si dels òrgans de govern.
La sanció d’expulsió per les causes previstes en els apartats c) i d) ha d’ésser acordada per
la Junta Directiva, amb obertura d’expedient sancionador, nomenament d’un instructor i
amb audiència a l’associat o associada per un termini de quinze dies naturals tant en la
resolució d’obertura de l’expedient com en la proposta de resolució que formuli
l’instructor. La resolució de la sanció d’expulsió acordada per la Junta Directiva pot ser
recorreguda davant la primera Assemblea General, formulant recurs per escrit davant la
Junta Directiva en el termini de quinze dies naturals des de la notificació. En el cas de
presentació del recurs, l’expulsió queda suspensa fins a la resolució de l’Assemblea
General i l’acord de ratificació d’aquesta es pot recórrer davant la jurisdicció ordinària,
sense que la formulació de l’acció jurisdiccional suspengui la fermesa de la sanció.
CAPÍTOL III– ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 7è.
L’Associació es regeix per L’ASSEMBLEA GENERAL, LA JUNTA DIRECTIVA i LA JUNTA DE
L’A.F.A..

ARTICLE 8è.
L’ASSEMBLEA GENERAL és l’òrgan sobirà de l’Associació i està constituïda per tots els
seus associats.
Tots els acords es prendran per majoria simple, mitjançant votació secreta dels assistents,
tret dels acords de modificació d’estatuts o de dissolució de l’associació que requereixen
una majoria de dos terços dels assistents.
Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
ARTICLE 9è.
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada l’any, dins
els sis primers mesos després del tancament econòmic per aprovar el pressupost i els
comptes anuals.
L’òrgan de govern ha de convocar les assemblees generals, ja siguin ordinàries o
extraordinàries, amb una antelació mínima de quinze dies abans de la celebració,
mitjançant comunicació escrita adreçada a cada soci, al domicili que consti en la relació
actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació, i amb l’ordre dels afers
que s’han de tractar.
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, queden vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la
majoria dels socis i, en segona convocatòria, trenta minuts més tard, qualsevol que sigui el
nombre dels socis.
L’acta de l’Assemblea anterior ha d’estar a disposició dels socis a la secretaria de l’Escola,
com a mínim 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea, encara que al començament de
cada reunió d’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o
s’esmeni.
ARTICLE 10è.
L’Assemblea General Extraordinària pot ser convocada:
a) Per acord de la Junta Directiva
b) Per acord de la Junta de l’A.F.A.
A sol·licitud d’un deu per cent, com a mínim, del total de socis. En aquest cas la
convocatòria s’ha de fer dins els 30 dies següents a comptar de la sol·licitud.
ARTICLE 11è.

1. Només es considera un vot a cada membre de l’associació, pare o mare o tutor o tutora
de l’alumne, encara que hi hagi matriculats al centre un nombre més gran de germans.
2. El acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la
integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts
dels assistents.
4. Es pot exercir el dret a vot presencialment, per correspondència, per delegació (un
mateix associat no pot acumular la representació de més de 2 vots) o per e-mail.
ARTICLE 12è.
1.- Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
a) Fixar els principis i els plans generals d’actuació de l’Associació.
b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual
d’activitats i l’estat de comptes anual.
c) Elegir i cessar els membres de la Junta Directiva.
d) Constituir federacions o adherir-se a les ja existents.
e) Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es
reservi a la competència de l’Assemblea General Extraordinària.
2.- Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
a)
b)
c)
d)

Acordar la disposició o alineació de béns o drets.
Aprovar, si és el cas, el reglament interior de l’Associació.
La modificació d’aquests estatuts.
La dissolució de l’Associació.

Per totes les seves funcions, l’Assemblea General pot utilitzar les NOVES TECNOLOGIES; en
el dret a vot, en la forma de fer la convocatòria o les reunions de l’entitat i fer ús del correu
electrònic, sms, videoconferències, etc.
ARTICLE 13è.
LA JUNTA DIRECTIVA és l’òrgan de representació, de gestió i d’administració de
l’Associació, i ha d’actuar col·legiadament com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
La Junta Directiva està formada com a mínim pels càrrecs següents:
President, vicepresident, secretari i tresorer.
Hi poden formar part altres socis de l’Associació amb el càrrec de vocals.

Tots els càrrecs són honorífics i gratuïts, encara que poden ser retribuïts per la realització
de tasques distintes de l’exercici del càrrec en la Junta, com funcions de gerència,
tècniques, etc.
ARTICLE 14è.
Els càrrecs que constitueixen la Junta Directiva es renoven cada dos anys per meitats i
poden ésser reelegits.
Poden ser electors i elegibles tots els associats i associades. En tot cas, els candidats o
candidates que es presentin a elecció en els càrrecs vacants, tenen dret a una còpia de la
llista dels associats i de les associades i els seus domicilis, certificada pel secretari/a de la
Junta Directiva, en tot cas, sempre d’acord amb la Llei de confidencialitat de dades.
Les votacions s’han de celebrar en un sol acte, mitjançant vot secret, lliure i directe.
La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea
General, ha de fer el recompte de vots sense solució de continuïtat un cop acabat l’horari
electoral. Tots els associats i les associades que ho desitgin poden ser presents en el
recompte.
En el cas de dimissió d’algun membre de la Junta, aquesta pot, si ho creu necessari,
escollir-ne els substituts entre els associats i les associades que hauran de ser ratificats en
la primera Assemblea General ordinària o extraordinària que es convoqui.
El cessament i el nomenament dels nous membres de la Junta Directiva s’han d’inscriure
al Registre d’Associacions.
ARTICLE 15è.La Junta Directiva té les facultats de representació, de gestió, d’administració i de govern
de l’Associació, sense més límits que aquelles competències que siguin exclusives de
l’Assemblea General i, a més, té les atribucions següents:
a) La Junta Directiva és qui decideix la constitució de vocalies dedicades a la gestió
d’activitats específiques necessàries o convenients per a l’Associació. La Junta
Directiva ha de fer el seguiment i el control econòmic de la gestió de les vocalies,
com també, ha de ser informada per aquestes de la composició dels seus membres.
b) La Junta Directiva manté contactes periòdics amb l’Equip Directiu de l’Escola i el
manté informat de la marxa de l’Associació.
c) Convocar les reunions de la Junta de l’A.F.A. i establir-ne l’ordre del dia.
d) Marcar les directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de l’Associació.
La Junta Directiva s’ha de reunir periòdicament i els seus acords s’adoptaran per simple
majoria de vots dels membres presents. En el cas d’empat dirimeix el vot del president.
La junta ha de ser convocada pel president o per sol·licitud d’un 10% dels seus membres.

ARTICLE 16è.S’anomena Junta de l’A.F.A. la reunió dels membres de la Junta Directiva amb els delegats
de cada classe i amb els membres de les vocalies i pot tenir les mateixes competències que
la Junta Directiva, sempre que hagin estat proposades per aquesta en l’ordre del dia. S’ha
de reunir com a mínim cada dos mesos i ha de ser convocada per la Junta Directiva o per
un 10% dels membres amb un ordre del dia concret.
Els acords de la Junta de l’A.F.A. s’adoptaran per simple majoria de vots dels assistents. En
cas d’empat dirimeix el vot del president. Els delegats i les delegades tindran un vot per
classe, les vocalies, dos vots cadascuna i cada membre de la Junta Directiva, un vot.
Poden assistir a les reunions de la Junta de l’A.F.A., amb veu i sense vot, aquells associats i
associades que ho desitgin.
Es pot convocar a les reunions de la Junta de l’A.F.A., amb veu i sense vot, els membres de
l’Equip Directiu de l’Escola.
ARTICLE 17 è.Correspon al PRESIDENT la representació de l’Associació, convocar i presidir la Junta
Directiva i l’Assemblea General de socis, com també presidir la Junta de l’A.F.A. i dirigir els
debats, adoptar les mesures que consideri urgents per a la bona administració social, tenir
cura del compliment d’aquests estatuts i subscriure, juntament amb el secretari, les actes
de la sessió i tota classe de documents procedents de l’Associació.
ARTICLE 18è.Correspon al VICEPRESIDENT assumir accidentalment la presidència quan l’obliguin les
circumstàncies.
ARTICLE 19è.Correspon al SECRETARI custodiar els llibres (llevat dels de comptabilitat), els documents
i els segells de l’Associació; portar el registre de socis al dia, redactar les actes de les
sessions de la Junta de l’A.F.A. i de les Assemblees Generals, lliurar de manera certificada
tot el que faci referència als llibres i als documents socials, amb el vistiplau del president.
ARTICLE 20è.Correspon al TRESORER ser l’encarregat de la custòdia dels fons socials i dels llibres de
comptabilitat, com també fer els cobraments i els pagaments que el president li ordeni.
ARTICLE 21è.-

Correspon als DELEGATS DE CURS servir d’enllaç i de comunicació entre els professors de
la classe que li correspongui i els pares i les mares dels alumnes, estudiar i proposar
solucions als problemes que puguin sorgir en relació amb el curs. Assistir a les reunions de
la Junta de l’A.F.A., on tenen dret a un vot per classe.
ARTICLE 22è.Les VOCALIES agrupen tots els associats i associades dedicats a temes específics de
l’Associació. Els seus acords es prenen per majoria i han d’ésser acceptats per la Junta de
l’A.F.A. o la Junta Directiva, tret dels acords urgents per al funcionament d’un servei o
activitat que han de ser comunicats merament al president.
ARTICLE 23è.Qualsevol qüestió no prevista en els aquests Estatuts l’ha de resoldre la Junta Directiva o
bé la Junta de l’A.F.A., sens perjudici que sigui sotmesa a la propera Assemblea General que
es convoqui.
ARTICLE 24è.LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL:
La creació i la constitució de qualsevol comissió o grup de treball han de ser plantejades
pels membres de l’Associació que vulguin formar-los, que ho han de fer saber a la Junta
Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diverses comissions o grups de treball,
els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les
seves actuacions.
CAPÍTOL IV – RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 25è.L’Associació no té patrimoni fundacional.
Per assolir els seus objectius, l’Associació disposa dels mitjans econòmics següents:
1.- Imports de les quotes dels socis.
2.- Donatius i subvencions, si n’hi ha.
3.- Els interessos que produeixen els fons de l’Associació.
4.- Qualssevol altres ingressos que s’arbitrin mitjançant les activitats a fer per
l’Associació per assolir els seus objectius.
L’exercici comptable de l’Associació comença l’1 de setembre i es tanca el 31 d’agost de
l’any següent.

Hom s’ajustarà al que disposa la legislació respecte a la quantia del pressupost anual.
ARTICLE 26è
1. Els associats han de satisfer les quotes o les derrames que s’estableixin a l’Assemblea
General Ordinària en aprovar el pressupost, a proposta de la Junta Directiva, a fi
d’adequar-les a les despeses previstes.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i extraordinàries.
2. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o
d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, del tresorer i del secretari.
Poden disposar del fons amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la
del president.
CAPÍTOL V – ARBITRATGE I MEDIACIÓ
ARTICLE 27è.Les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’Associació es sotmetran a
arbitratge o mediació.
CAPÍTOL VI – DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
ARTICLE 28è.Per dissoldre l’Associació, cal un acord favorable, pres per una majoria de dos terços, a
l’Assemblea General Extraordinària.
ARTICLE 29è.En cas de dissolució, la Junta Directiva ha d’assumir la funció de comissió liquidadora i, un
cop satisfetes les obligacions pendents, si hi ha romanent de béns, aquest es lliurarà al
centre per tal que sigui usat exclusivament amb finalitats educatives.
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