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ESTATUTS DE L’”ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
MEDIA MENENDEZ Y PELAYO” DE BARCELONA , ADAPTATS A L’ARTICLE 22 DE LA 
DISPOSICIÓ DERROGATÒRIA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, I A LA LLEI ORGÀNICA 
5/1980 DEL 19 DE JUNY  
 
 
 
 
CAPITOL  I - DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT 
 
 
ARTICLE 1r.  
 
L'associació de Pares d'alumnes de l'Institut de Batxillerat "Menéndez y Pelayo" és 
constituïda a la Ciutat de Barcelona, acollida als articles 22 i 27 de la Constitució espanyola 
del 1978, i es regeix pels presents estatuts , per la Llei d'Associacions del 24 de desembre 
del 1964, per la Llei orgànica  5/1980, del 19 de juny, per la qual llei es regulen els Estatuts 
de Centres Escolars, i qualsevol altre lesgislació que hi sigui aplicable.  
 
 
ARTICLE  2n. 
 
L’Associació té com a primordial objectiu impulsar i vitalitzar la participación activa dels 
pares  en els òrgans  col·legiats del Centre (Consell de Direcció, Junta Econòmica i 
qualsevol altre  que s’hi determini reglamentàriament; col·laborar  en la tasca educativa 
del Centre ; promoure la inserció dels pares en tasques  d’interès públic educatiu en 
representació  de l’Associació, tot això amb la finalitat d’una millor formació integral  dels 
alumnes;  promoure i organitzar tota mena d’activitats , tant culturals com socials  i 
recreatives , així com asumir  els atributs i facultats que li confereix ‘article 18  de la Llei 
orgánica 5/1980, del 19 de juny. 
ARTICLE 3r. 
 
El domicili de ‘Associació  queda fixat al número 140  de la Via Augusta de la Ciutat de 



Barcelona , on precisament radica el Centre, i el seu àmbit d’activitats se circumscriu a 
l’esmentada Ciutat.  
 
 

 

CAPÍTOL II – DELS SOCIS  
 
 
ARTICLE  4. 
 
Seran socis de l’Associació els pares o els representants legals  dels alumnes  matriculats a 
l’Institut que manifestin llur voluntat de pertànyer  com a tals a l’Entitat contribuint al seu 
sosteniment amb les quotes  a que es refereix l’article 6è dels presents Estatuts . 
 
L’admissió dels socis  és facultat de la Junta Directiva  que l’acordarà prèvia acreditació de 
la condició de pare d’un o més alumnes del Centre . 
 
La Junta Directiva podrá reconèixer  la condició d’adherit a aquelles persones que havent 
posseit  anteriorment la condició de soci,  deitgin seguir mantenint llur relació amb el 
centre i amb els objectius de l’Associació . Les sol·licituds en aquest sentit hauran d’ésser 
aprovades per la Junta Directiva. 
 
Els adherits perdran aquesta condició a petició propia o per acord de la Junta Directiva. 
 
 
ARTICLE 5è. DRETS I DEURES DELS SOCIS 
 

a) Els socis tindran dret a participar en el progres de l’Associació , intervenint en les 
assemblees generals , exposant queixes  i suggerències per escrit a la Junta  
Directiva  o verbalment als Delegats de Curs , els quals  les traslladaran a 
l’esmentada Junta en llurs reunions. 

 
b) Tenir veu i vot (els adherits únicament veu) a les assemblees generals , tot seguint 

l’ordre del dia. 
 

c) Elegir I ésser elegit membre de la Junta Directiva. 
 

d) Són deures del soci : contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de 
les seves activitats , satisfent  les quotes i derrames aportades, complir els acords 
reglamentaris  adoptats per l’Associació , a través dels seus diferents òrgans de 
govern , a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.  

 
 
ARTICLE 6è. 
 
Els socis causaran baixa a l’Associació  per algún dels motius següents : 
 

1. Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçat al President. 
 
2. Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació 



legal. 
 

3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada. 
 

4. Utilitzar l’Associació o servir-se de la condició de soci per a finalitats estranyes a  les 
estatutàriament assumides per l’Entitat.  

 
Quan la baixa obeeixi als motius 3r. i 4t,, serà preceptiva l’apertura  d'un expedient en què 
es donarà audiència al soci.  
L'acord de baixa será adoptat per la Junta Directiva.  
 
El soci hi podrá  recórrer en contra davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies 
hàbils comptats a partir del dia següent a a aquell en què l’acord li hagués estat notificat.  
 
 
 
 
CAPITOL III – RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
ARTICLE 7è. 
 
a) L’Associació està mancada de patrimoni fundacional 
 
b) Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Associació disposarà dels mitjans econòmics 

següents: 
 

1r. – Import de les quotes dels socis  
 
2n.- Donatius i subvencions, si n’hi hagués . 
 
3r. – Els interessos que produeixin els fons de l’Associació. 
 
4r.- Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats a realitzar per 
l’Associació per a l’assoliment dels seus objectius. 

 
Hom s’ajustarà al que disposa la legislació respecte a la quantia del pressupost anual. 
 
 
ARTICLE 8è. 
 
Els associats , tant de número com adherits , satisfaran la quota que s’estableixi a 
l’Assemblea General Ordinària en aprovar el pressupost, a fi d’adequar-la a les despeses 
previstes. 
 
 
 
 
 



 

CAPITOL IV – ÒRGANS DE GOVERN: ASSEMBLEA GENERAL i JUNTA DIRECTIVA. 
 
 
ARTICLE 9è. 
 
L’Associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva. 
 
 
ARTICLE 10è. 
 
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i serà constituida pels socis de 
número, que tindran dret de veu i vot a totes les reunions  que celebri. Tots els acords 
seran presos per majoria simple. En cas d’empat en les votacions decidirà el vot de 
qualitat del president. 
 
 
ARTICLE 11è. 
 
L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada a l’any per exercir 
les competències  que li confereix  l’Article 14è dels presents Estatuts. 
 
Les Assemblees Generals , ja siguin ordinàries o extraordinàries , es convocaran amb una 
antelació  mínima de deu dies  a la seva celebració, mitjançant comunicació escrita 
adreçada  a cada soci, en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes a tractar. 
 
Les Assemblees Generals , tant ordinàries com extraordinàries  quedaran 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 . 
 
 
ARTICLE 12è. 
 
L’Assemblea General podrà ésser convocada: 
 

a. Per acord  de la Junta Dire ctiva. 
 
b. A sol·licitud d’un vint per cent almenys del total de socis de número. 

 
 
ARTICLE 13è. 
 
Solament es considera un vot per unitat familiar o representant legal de l’alumne, encara 
que hi hagi matriculats  al Centre 2 o 3 germans. 
 
 
ARTICLE 14è. 
 
1. Correspon a l’Assemblea General ordinària : 

 



a. Fixar els principis i plans generals d’actuació de l’Associació 
 

b. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos , la memòriai anual 
d’activitats i l’estat de comptes anual abans de la seva presentació  a l’Assemblea 
General Ordinària ii 

 
c. Elegir, com a censor , un soci de número, a fi que revisi l’estat de comptes anual 

abans de la seva presentació a l’Assemblea General ordinària 
 

d. Elegir els membres de la Junta Directiva. 
 

e. Censurar la Gestió de la Junta Directiva  
 

f. Decidir sobre qualsevol altre qüestió proposta, per la Junta Directiva i que no sigui 
reservada a  la competència de l’Assemblea General extraordinària. 

 
2. Correspon a l’Assemblea General extraordinària: 

 
a. Acordar la disposició o alineacióiii de béns o drets. 

 
b. Constituir Federacions o adherir-se a les ja existents. 

 
c. Aprovar, quan s’escaigui, el Reglament Interior de l’Associació. 

 
d. La modificació dels presents Estatuts . 

 
e. La dissolució de l’Associació 

 
 
ARTICLE 15è. 
 
La Junta Directiva serà l’Òrgan Executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea , 
amb caràcter obligatori, i es regirà pels presents Estatuts i altres disposicions  legals que es 
refereixen a a questa mena d’associacions. 
 
Serà constituït pels càrrecs següents: 
 

President, 
Vice-president, 
Secretari, 
Vice-secretari, 
Tresorer, 
Comptador, 
Vocal de Relacions, 
Vocal d’Esports i  
Vocal de Cultura. 

 
La Junta Directiva serà assistida per un  

 
Vocal Assessor, 
 

 en aquelles qüestions que així ho demanin. També serà assistida pels  



 
Delegats de Curs. 

 
Tots els càrrecs seràn honorífics i gratuïts. 
 
 
ARTICLE 16è. 
 
Els càrrecs que constitueixen la Junta Directiva es renovaran cada any per terceres parts , i 
podran ésser reelegits sempre que l’individu en qüestió conservi la qualitat de soci de 
número. 
 
L’ordre de les renovacions anuals queda establert de la manera següent: 
 

Primer any: 
Vice-president, 
Comptador i  
Vocal de Cultura 

 
Segon any :  

Secretari,  
Tresorer i  
Vocal d’Esport 

 
Tercer any: 

President,  
Vice-secretari  i  
Vocal de Relacions. 

 
Les vacansiv que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva seran cobertes  entre els 
socis de número pel mateix òrgan. Per excepció, les vacants  en els càrrecs de President i 
de Secretari seran cobertes , respectivament, pel Vice -president i el Vice-secretari.  
 
Aquells que ocupin les vacants que es produeixin exerciran el càrrec durant el temps de 
mandat que quedi. 
 
 
ARTICLE 17è. 
 
La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i de govern  de l’Associació i, a 
més , tindrà les atribucions següents: 
 

a. Resoldre l’admissió de socis. 
 

b. Designar  els candidats de l’Associació a les eleccions per a la constitució de la 
representació dels pares en els òrgans col·legiats del Institut. 

 
c. Nomenar les Delegacions i Ponències que consideri necessàries  per al bon 

funcionament de l’Associació. 
 

d. Marcar les directrius que cal seguir per al millor desenrotllament de l’Associació. 
 



 
 
ARTICLE 18è. 
 
Correspon al President la representació de l’Associació, convocar i presidir la Junta 
Directiva , així com l’Assemblea General de socis , i dirigirà els debats , adoptarà les 
mesures que consideri urgents per a la bona administració social, tindrà cura del 
compliment dels presents Estatuts i subscriurà juntament amb el secretari les actes de la 
sessió i tota la classe de  
documents procedents de l’Associació. 
 
 
ARTICLE 19è. 
 
Correspon al Vice -president assumir accidentalment la Presidència quan li obliguin les 
circumstàncies . Tindrà a càrrec seu la presidència de les Comissiions de Curs i en serà 
delegat i portaveu en el si de la Junta Directiva 
 
 
ARTICLE 20è. 
 
El Secretari custodiarà els llibres (excepte els de comptabilitat) , documents i segell de 
l’Associació. Portarà el registre de socis al dia , redactarà les actes de les sessions de la 
Junta Directiva  i de les Assemblees Generals, lliurarà certificadament tot allò que faci 
referència als llibres i documents socials , amb el vist i plau del President, i així mateix 
atendrà a la correspondència social. 
 
 
ARTICLE 21è. 
 
Correspon al Vice-secretari assistir i substituir el Secretari en qualsevol  de les seves 
funcions. 
 
 
ARTICLE 22è. 
 
Correspon al Tresorer ésser l’encarregat  de la custòdia dels fons socials i llibres de 
comptabilitat, així com efectuar els cobraments i pagaments que el President li ordeni. 
 
 
ARTICLE 23è. 
 
Correspon al Comptador tenir cura de la revisió i redacció del Pressupost de l’Associació, 
auxiliar en tresorer en el seu treball i considerar-se’n  substitut en cas accidental. 
 
 
ARTICLE 24è. 
 
Correspon al Vocal de Relacions  l’organització de tots aquells actes Socials de Relació 
Pública que efectuï l’Associació. 
 
 



ARTICLE 25è. 
 
Correspon al Vocal d’Esports ésser el Delegat de l’Associació davant el Professor 
d’Educació Física  de l’Institut i de tots els organismes que tinguin relació amb aquesta  
branca de la Pedagogia, enllaçant la finalitat de l’Associació amb el millor funcionament de 
l’Esport  en tot allò que interessi  l’alumne de l’esmentat  Institut 
 
 
ARTICLE 26è. 
 
Correspon al Vocal de Cultura l’organització de tots els actes culturals que promogui 
l’Associació, enllaçar i  coordinar aquells als quals l’Associació doni suport. 
 
 
ARTICLE 27è. 
 
Correspon als Delegats de Curs , servir  d’enllaç i comunicació entre els Professorv de la 
classe que li correspongui i els pares dels alumnes , estudiar i proposar solucions als 
problemes que puguin sorgir en relació al curs . Assistit a les reunions amb la Junta 
Directiva, que tindran freqüència  mensual , en les quals tindran la condició de Vocalasvi. 
 
 
ARTICLE 28è. 
 
Els acords de la Junta Directiva es prendran per simple majoria de vots ; els empats  que hi 
pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del President. La Junta Directiva , es reunirà 
almenys un cop al mes. 
 
ARTICLE 29è. 
 
Qualsevol  qüestió no prevista en els presents Estatuts serà resolta per la Junta Directiva , 
sense perjudici que sigui sotmesa a la pròxima Assemblea General que es convoqui.  
 
 
 
 
CAPITOL V – DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. 

 
 
ARTICLE 30è. 
 
Per a disoldre l’Associació, caldrà un acord favorable a dita ressolució, pres per una 
majoria de dos terços  en Assemblea General Extraordinària. 
 
 
ARTICLE 31è. 
 
En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de Comissió Liquidadora, i un cop 
satisfetes les obligacions  pendents , si hagués remanent de béns , aquest serà lliurat  a 
l’Institut perquè sigui  usat exclusivament en finalitats culturals. 
 
 



 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA 

 
El límit inicial del pressupost  anual de l’associació és de 2.000.000vii de pessetes.  
 
 
 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA 

 
Aquests Estatuts començaran a regir provisionalment en el moment que siguin aprovats 
per l’Assemblea General, i efectivament, tan aviat com siguin visats per l’autoritat 
competent. 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA 

 
Aquests Estatuts contenen les modificacions que foren aprovades en l’Assemblea General  
Extraordinària  del 26 de novembre de 1982, segons consta en l’Acta corresponent. 
 
 
 
Vist i plau 
EL PRESIDENT 
 
Signat: Sebastià Padrós i Vidal 
 
LA SECRETARIA 
 
Signat:  Carmen Lorenzo de Blas 
 
 

                                                                 
i En l’original diu “meoria” enlloc de memòria. 
ii Aquest subapartat no sembla gaire lògic i sembla que en el redactat original van repetir el mateix que 
havia d’anar en el seguent subapartat: “abans de la seva presentació a l’Assemblea General ordinària” , 
que en aquest fa pràcticament ilògic el contingut.   
iii Així en l’original 
iv Així en l’original 
v Així en l’original 
vi Així en l’original es pot deduir que vol dir “Vocals” 
vii 12.020,24 € 


