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ARTICLE 1T.

L,Associació de Pares d'AIümnes de I'Istitut de'BatxilIe-
rat "Menéndez y Pela yo" es constituida a Ia ciutat de
Barcelona, acollida als articles ZZ i Z7 de Ia Constilu-
cÍó espan yola de1 1 978, i es regeix oels presents estatuts,
per la LIei d'.{ssociacions deL 2t+ de desembre deI 1964' per
1a Llei orgánica 5/198A, del 19 de junv, Pel 1a qual lLei
es regulen els Estatuts de Centres EscoIars, i cuaISevoI
altre legislacÍó gue hi sigui apli-cable.'

ARIICLe 2n.

L'Associació té com a pEÍmordial objectiu i.moulsar i. vita-
libzar Ia part ie ipació activa dels pares en eIs ürgans
co1. 1eg j.ats del Centre ( Consell de Direcció , Junla Econó-
mica i qualsevol a ltre que s'hi determini reglamenEArra-
ment ); col. labora¡ en 1a tasca educaliva de1 Cenbre; pco-
moure Ia inserció de1 pares en tasques d'i.nterls pÚbIic
educatiu en representació de 1'Associació, Eot aixÓ amb
1a FinaIÍtat d'una millor f ormació integr.al dels alumnes;
promoure i organitzar tota mena d'activitats, lant cultu-
cals com socials i recreatj.ves, aixi com assumi¡ els atri-
buts Í lacultats que 1i conFereix I'article 18 de la Llei
orgánica 5/198O, de] 19 de jun y.

ARTICLE lr.

EI domicili-de l'Assoc iació queda Fixat aL número 1t+Ü de
1a Via Augusta de 1a ciutat de Ba'rce1ona, on pEecisamenb
cadica eI Centre, i el seu ámbit C'activitats se circums-
criu a 1'esmentada Ciutat.

I

cA?rr0L ri.-
ARTICLE ¿¡.

DTL S OC I5

Seran socis de I'Associació els pares o e1s rePresentants
legals dels alumnes matriculats a 1'Institut que manif,esr
tj.n Llur voluntaL de pertányel com a tals'a 1'Entitat con
Lr ibu in a I seu sos ten rmen t amD i'es quotes a qub es ref,e-I
reix L'asticle 6b dels presents Estatuts.
L'admissió dels socis és iacultat de Ia Junta Direetj.va
que 1'acordará prévia acreditació de ]a condició de pale
d' un o més a lumnes deI Cen tre.
La Junta Di.recti"ve oodrá reeonbixer la condició d'adherit
a aquelles persones que havent posse it anteriorme'nI la
condició de soci desitEln seguir mantenint 11ur relació
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i amb eIs objeclius de 1'Asso
en aquest senlit hauran d'éssa
Directiva. '

perdcan aquesta condició a Pet
1a JunIa 0irectiva.-

A RT ICLE 
'é.

DREIS I DTURES DELS SOCIS

a) Els socis Eindran dret a participar en e1 progrés de

iiR""o"iació, intervenint eh les assemblees gene1a1s,
exposant queixes i suggeréncies peF escrit a,'19 Junta
Directiva o verbalment als Delegats de curs,, els quals
les traslladaran a 1'esmentada Junta en llurs teunions'

b ) Tenii ../eu i vot (eIs adhe rits úni-ament veu ) a 1es
assemblees generals, tot. seguint 1'ordre deI d j'a'

i'l Elegir i ésser elegit membre de 1a Junta Directiva.
r¡ibame'nt al sos-d) Són deures de'l soci¡ contribuir econb

t;^i,."ni á* I'Assoc iació i de les seves activi.lals, sati.s-.
fent Ies quotes i derrames.acordades, complir els acords
reg lamen tar is a dopta ts per I' A ssoc iac ió , a través dels
seús diferents brgans de qovern' a fi d'assolir de 1a mi-
11or manera possible e.i.s obj ect ius de I'Assoc lació.

ARTICLE 6b.

E1s sociS causaran baixa-a I'Associació per algun dels
mot ius segÚen ts :

.1..- Renúncia v'olunthr.ia cornunicada per escrit adrecat
aI Presiden t'

2.- PErdua de Ia oondició de pare d'alumne, de la pá-
tria pote'stat o de 1a representació IegaI'

J,- Falta de pagament de 1a quota válidament acordada.
¿r.- utilitzac I'-Associació o secvir-se de 1a condició

de soci per a finalitats estranyes a 1es estalutá-
.riamént á"=u*ides Per I' Enbitat

Quan 1a bai.xa obeeixj. als motius J¡. i llt, serb precáp-
Liva I'apertu¡a d' un expedien t en qub es donará .audibn-
cia aI soci
1'acord de bai.xa será adopIat per 1a Junta Directiva.
E1 soci hi podrá recdrrer en contra davant 1'Assemblea
Geneial en e1 termini de quinze dies htbils compta'ts a '

partir del dia segÜent a aqueIl en qub l',acord 1i hagués
estat notifica.t'

CAP I.TOL I I I REG 1M ECONOM iC

rRI iCLE 7U.

a) l1'Assocj.acid esta mancada de patrimoni Fundaeional.
b ) per a l,assoliment dels seus objeetius, I'Associació

disposará dels mitjans econbmics segÜenbs;
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1r. - Import de 1es quotes dels soeis. q )§lU-';.¡_, j"§
zn.- Donatius i subvencions, si n' hi- n"ft;.s.X1Ili"XilT^,f\"
lr. - EIs interessos que produe i.xin e1s f,ifl§^ 6Qlico"'.*i*-

l'Associació. -oatediusta-

llr.- Qual§evol altces.'ingEessos que s'arbitrin a
través de les act ivilats a realitzar per l'¡1s-
soc j.ació per a I'assoliment dels seus ob jeelius.

Hom s'aj ustará a 1 que dis posa 1a 1eg islac ió repec te a la
quantl.a del pressupost anual.

AR I ICLE 8b.

E1s associatsr.LanL de número con adherits, satisfaran 1a
guota que s'estableixi a I'Assemblea General 0¡dinária
en. aprovar eI pressupost, a fi d'adequar-1a a les despe-

":, previstes.

CAPITAL IV - ORGANS DE GOVERN: ASSEHBLEA GENERAL

ARTICLE 9é

L' Associació sená regida per l'
Junta Directiva

ARTICLE 1Oé.

Assemblea 6eneral i 1a

LrAssemblea General és 1'organ suprem de lrAssociació i
será constituida pels soc is de número, que tindran drel
de'veu i vot a, totes Ies reunions que celebri. Tots els
acords serán presos per majoria simple. En cas d: empat
en 1es votacions decidi¡á e1 vot.de qualj.tat, de1 pre-
sident.

ARTICLE 11b.

L'Assemblea General es reunirá en sessió.ordinária almenys
una vegada I'an y per exercir les compelbncies que 1i eon'-
Feceix 1.'ActicIe 14b dels presents Estatuts.

Les Assemblees Generals, ja siguin ordináries o extraor-
dináties, es convocaran amb una anteLaci.ó mfnima de deu
dies a Ia eeva celebfació, mitjanqant comunicació escr:--
ta adtegada a cada soc j., en 1a qual s'expressará 1'ord¡e
dels assumptes a tractar,

Les Assembleas Genera Is, lant ordináries com extraord:.ná-
ries quedaran válidament constitu'ides en primera Qonvo-
c:atbria quan hi concorrin, pEasents o representats, 1a
majoria dels socis i., en segona convocatbria, trenta mi-,.
nuts més tard, eu3lsevo1 que sigúi e1 nombre de1 socis.

Dir'ecció General de D/et
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ARI ICLE 1?é ,

Assemblea General

Per e co rd de 1a Jun La D irec tiva.
A sol.licitud drun vint per cent almenys
socis de número.

ARTICLE 1Jé.

Solament. es considera' un vol per unitat familiar o repre-
sentant 1egal de I'alul¡ne, encara que hi Itagi matriculats
a1 Centre dos o tres geEmans.

ARIiCLE i4é.

.-.-Correspon a 1' Assemblea General ordinbria :

a) Fixar e1s ptincipis i plans generals'O'""Euació de
I'Associació.

b ) Aprovar eIs pressupost,os anuals de despeses i ingtes-
sos, Ia mebria anual dractivitats i 1'estat de comp-
tes anua 1 abans de 1a seva pre sentac ió a IrAssemblea
General ondinária,

é ) Eleg ir , cor8 a 'cen sor,. un soci de número, a f i que. re-
visi I'estat de 

-comptes anual abans de Ia- seva pre-
sentació a I'Assemblea General ordinária.

d ) EIegir eLs membres d.e 1a Junta Di.rectiva.
e) Censunar 1a gestió de 1a Junta Direcliva.
F) Decidir sobre qualsevol altre qüestió proposta, per

1a Junta Directiva i que- no sigui reservada a La
competbncia de 1'Assemblea Genáral extraordinária.

?. Correspon a I'Assemblea General extraordinlria:
a) Acordar Ia disposició o alineació de béns o drets.
b) Const'ituir Federacions o adherir-ss a les ja exis-

tents.
. c ) Aprovar, quán s'escaigr.ri, eI Reglarneñt interior de

1'Assoc iac ió.
d) La modiFicació dels presents Estaluts.
e) La. d,issoloció de 1'Associació.

ARfICLE 1 5b.

La Junta Directiva será 1'0rgan Executiu de 1es disposi-
cions emanades de I'Assembleá, amb carácter obt j.gqtoci.,
i es regirá pels presents Estatuts i altres disposicions
legals que es refereixen a aquesta mena d'associacions.

5erá cons titu it pels chrrecs següents :

PresidenE, Vice-p¡esidenE, Secretari, Vice-secretari,
fresorer, CompLador, Vocal de Relacions, Vocal d'Espocts,
i Voca1 de Cullura. \
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VA SE assistida

Ua Junla Direetiva assumirá
i de govern de ltAssociació
cions següents;

a)
b)

c)

d)
sen

Ia Junta Directiva es re-
parts, i podran ésser reele
qüestió conserv i la q.uali--

per un Vo
deman in. H,*%en aquelles qúestions gue aixf' ho

assistida pels Delega ts de Cuis.,

Tots els eárrecs seran honorfFics

ART ICLE 1 6b.

E1s cá¡recs que constitueixen
novafan cada any per ter"eree
qits sempre que I'individu en
tat de soei de número,

L'ordre de 1es reñovacions anuals queda establerb de Ia
meneta següen t :

Primer ány: Vice-president, Comptador i Vocal de Cultura.
Segon any : Secrelari, fresorer i Vocal d'Esporl.'Tereer an y: President, VicBps€cretari i Vocal de Relacions,

Les vacans gue es produeixin en e].s chrrec s de 1a Junta
Directiva seran cobertes entre e1s soiis de número pel ma-
teix brgan. Per exiepciór les vacants en e1s cárrecs de
President i de Secretari seran cobertes, respectiva:ment,
pe1 Vice-p¡esident i eI Vica-secretari.

Aquells que ocupin les vacanls que es produeixj.n exerci-
ran eI cárrec durent e1 temps de mandat qu.e quedi.

ARIICLE 17b.
:

Ies funiions de representació
i, a més, ti.ndrb les atribu-

Resz ldre I' admi.ssid de nous soc is.
Desig'nar els can.dida.ts. de I'Assoeiació a Ies eleccions
per a la constitució de 1a representacid dels pares en
e1s brgans eol.legiats de 1'Institut.
Nonrenar Ies Delegac ions i Fonbncies que consideri neces-
saries per al bon fluncionament de lrAssociació.
Marcar les direct¡ius que caI seguir per a1 millor de-
rotllamen t de I' Assoe iac ió .

ARIICLE 18b.

Correspon al Presidbnt 1a representació de 1'Assoeiacid,,
convocar i presidir 1a Ju¡_ta_0i§.9_q.!iva,- aixÍ com I'Assem-
blea General de socis, i dirigirá als debats, adoptará
les mesures, que consideri urgen.ts per a 1a bona administra
ció social, tindrá cure d'e1 cornpliment dels presents EstaI
luts i subscriurá juntament amb eI Secretari Ies Actes.de
1a sessió i tota 1a classe de documents procedents de 1 '
Associaci6.
ART ICLE 1 98.

Corre.spon at Viee-plgsiden! ".sumis accidentaLment 1a Pre-
sidén'cia,quan Ii. o[¡liguin .1es circumstáncies. Tindrh a c.á-.

rtec seu'la preqidéncia de les Comissions'de Curs i en será
deleqat i portaveu en e1 si de 1a Junta Directiva.
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tabi'Iitat), documents i segell de IlAssoci@
eI registre de socis a1 dia, tedacEará leg Act
sessions de 1a Junta Directiva i de 1es AUosemb
ca Is, lliuralü certif icadament tot allb 'qu:8?.f a
c.ia a1s llibres i documents socia'1s, amu-et'\Éj

soc ia 1.

ARTICLE Z1}.
t'

Correspon al Vice-secrétari assist i¡ i substituir e] Secte-
tari. en qualsevol de les seves FuncÍons.

ARIICLE 22é, . .

Corcespon a 1 Tresorer és sef 1'encarregat
dels fons socials i Ilibres de comptabil
efectuar eIs cobr'amen ts i pagaments que
o rcien i.

.,

Correepon aI Comptador tenir. cura de la
del P¡essupost de 1'Associació, auxiliar
seu tieball i. eonsidera!-se'.n substitut

de I a cu stüA ia
itat, aÍxf com
e1 President 1i

revisió i redaceid
e1 Tresore'r en et

en cas accidental.

ARTICLE Z¿t¿.

Correspon al Voeal de Relacions 1'organització de tots
aquells actes Soeials de Relació PrSblica que ef ectui 1'As-
soc iac ió.

A RT ICLE ?5é ,

Correspon a1 Vocal d'Esports ésser e1 Delegal de 1'Associa-
ció dava,nt de1 Professor d'Educaciá Ff sica de I'InstituL
i de tots els organismes que li.nguin releci6 amb aquesta
branca de 1a Pedagogia, enllaqant 1a finalitat de I'Asso-
ciació amb eI mil.Lor funcionament de 1'Esport en t.ot alló
que' interessi 1'alumne de I'esméntat Institut.

AFT IELE 26é .

Correspon aL Vocal üe Cultura 1'organització de tots eIs,
actes cultura'ls que pDomoqui.L'Associació, enllaqar i
coordinat aquells aIs quals 1'Associació doh'i suport.

A RT i CLE Z7é.

Correspon als DeIegáts de Curs, serv ir de enl1ag i comuni-
cació entre els Professor de 1a classe gue 1i'co Erespongt¡i
i els pares dels a lumnes, es tudia r i propo sar so Iueions
a1s problemes que puguin sorgir amb relació a1 curs. Assi.s
tir a 1es Eeunions amO 1a Juñta Directiva, que tindran frE-
qüencia rnensual, en les quals tindran 1a condieid de Vocalas.

ü¡:irer;¡iii.¡,ri Cle Cai¡:iiunr¡i.;
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ARTICLE

Aquests Estatuts cornenlaran a
mornent que. siguin aprovats, per
tivamenIr, tan avial con siguin
peten l.
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.EIs aco.rds de 1a JunBetaDiiáótiva.6s,prendfan p

majoria de vots; eIs ernpats que hi. pugui ñhy^ei
miii¿s pe1 vot de qualital del Presidánt. u'á+¡i
tiva, es reunirá almen ys un eop al' mes.

'',.-
ART ICL E Z?é , 

,

Qualsevol qiiels,tió'no prev ista en els
será resolta per la Junta Directiva,
sigui sotmesa a 1a prbxima Assemblea
voqu i.

preseiits Estatuts
.§ens'perjudlci que
:General gue es con¿

.:
CAPITOL V . DE LA DISSOLUCIÚ DE. L'ASSOCIACIÚ.

ARTICLE ]Oé.

Per a disoldre 1'Associació, caldrá un acord favorabl.e a
dita resolució,:pres per una majoria de dos tergos en
Assemblea General Extraordinlria.

j.

ARIICLE ]1b.

En cas de diseoluiió,la Junta Direcliva assumicá 1a Fun-
eió de Comissió Liquidadora, i un cop satisfetes les obli-.
gacions pendents, si hagués remanent de béns, aquest será
lliurat a 1'Institul perqub sigui usat exclusivament en'
finalita ts cultura 1s.

DISPOSICIO ADDICIONA.L PR IMERA

" 
a anua l de I' A ssoc iac ió és

de dos'milions de pessetes

DISPOSIEIO ADDICIONAL STCO¡IA

regir'provisionalment' en eI
1r Assemb Iea 6eneral , i e fec
visabs per 1'auEoritat coml

al" C',td i§i-
i#;-

DIL IGENC IA

Aquests Estatuts contenen
des en lrAssemblea General
de 1982, segons' consta en

les modi ficacions qúe foren aprova-
Extraordinári'a.rdeL 26 de novembre

1'Acta corresponent.

LA SECRETARlA \EL P RES

ilV idalSignat: Sebasti Signat: Carmen Lo renzo de Btas

. ralg constar
reprodueix
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