
Sant
Andreu

ESTATUTS DE L´ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D´ALUMNES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA 

DE SANT ANDREU DE PALOMAR     



1 
 

CAPÍTOL I – Denominació, els fins i el domicili. 
 
Article 1 
 
L´Associació de Mares i Pares d´Alumnes del Col·legi Sagrada Família de 
Sant Andreu de Palomar es constitueix com a tal a l´empara de l´article 
22 de la Constitució, regularà les seves activitats d´acord amb la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d´associacions (DOGC 2423, de 1 de juliol) i els 
seus presents Estatuts. 
 
Article 2 
 
Els fins de l´Associació són: 
 
A/. Promoure el contacte entre els pares i mares dels alumnes o tutors 
dels mateixos, amb tots els estaments del col·legi. 
B/. Estimular la creació de serveis i activitats complementàries del 
col·legi, d´acord amb l´orientació pedagògica i educativa del centre 
escolar, per poder canalitzar i potenciar les capacitats i aptituds dels 
alumnes en els aspectes humans i de la seva formació integral, així com 
l´orientació professional de futur dels mateixos. 
C/. Ajudar al col·legi en la seva especial i concreta funció educadora, 
col·laborant, dins les possibilitats de l´Associació, perquè estigui dotat 
dels mitjans necessaris per al seu millor funcionament i eficàcia. 
D/. Promoure, d´acord amb el professorat i la Direcció de l´escola, les 
oportunes activitats post-escolars, perquè els alumnes que finalitzen els 
seus estudis en el col·legi, trobin punts d´unió entre l´escola i l`àmbit 
del món del treball o dels estudis superiors. 
E/. Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, mares o dels 
alumnes en pro d´una millor eficàcia i servei del col·legi, en 
col·laboració amb la Direcció de l´escola. 
F/. Promoure i potenciar, dins de les seves possibilitats, la labor 
educativa dins la família dels alumnes a fi de contribuir a la formació 
integral dels alumnes. 
G/. Potenciar camins de diàleg, col·laboració i participació dins el marc 
educatiu entre tots els estaments escolars. 
H/. Promoure activitats culturals i esportives, molt especialment el 
basquetbol, practicat a l´escola des de fa molts anys, tant en equips 
masculins com femenins en tots els cicles escolars. 
I/. Tots els fins i activitats de l´Associació són sense afany de lucre i 
totalment altruistes. 
 
Article 3 
 
El domicili de l´Associació s´estableix al carrer Arquímedes, núm. 60-68 
de Barcelona. 
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Article 4 
 
L´Associació de Mares i Pares d'Alumnes reconeix que el Col·legi 
Sagrada Família és un centre educatiu d´orientació i opció cristiana. 
 
 
 
CAPÍTOL II – Els membres de l´Associació, els seus drets i les seves 
obligacions. 
 
Article 5 
 
Són socis els pares, mares o tutors dels alumnes, o en el seu defecte, qui 
tingui la representació legal. 
  
Qui hi vulgui formar part ho sol·licitarà per escrit a la Junta Directiva 
acreditant la condició de pare, mare, tutor o representant legal de 
l´alumne matriculat en el centre escolar. 
 
Els sol·licitants que compleixin aquesta condició, quedaran  
automàticament inscrits. 
 
A/. Tots els socis tindran els mateixos drets i obligacions. 
B/. Tots els socis pagaran una quota mensual, independentment del 
nombre de fills que estiguin matriculats a l´escola. 
C/. La quantia de la quota serà la que determini la Junta Directiva, prèvia 
acceptació per part de l´Assemblea General. 
D/. Si les necessitats econòmiques de l´Associació i/o del centre escolar 
ho requereixen, es podrà fer una derrama econòmica de caràcter puntual 
o permanent. L´Assemblea General haurà d´aprovar la quantia i la 
duració de la mateixa. 
 
Article 6 
 
Són causes per ser donat de baixa de l´Associació: 
 
A/. Per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva. La 
Junta podrà comunicar a l´Assemblea General la renúncia de l´associat, 
si les circumstàncies concurrents així ho demanden. 
B/. Pèrdua legal de la pàtria potestat, tutela o representació legal de 
l´alumne. 
C/. No satisfer les quotes i derrames fixades. 
D/. El no compliment de les obligacions estatutàries. En aquest cas, la 
Junta Directiva haurà de comunicar-ho a l´Assemblea General per al seu 
coneixement i aprovació. El soci expedientat podrà, si així ho requereix, 
exposar els seus arguments davant l´esmentada Assemblea General que, 
en última instància, decidirà. 
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Article 7 
 
Són drets dels membres de l´Associació: 
 
A/. Assistir amb veu i vot a l´Assemblea General. 
B/. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrec 
dins la Junta Directiva. 
C/. Exposar a la Junta Directiva queixes i suggeriments respecte a 
l´Associació i les seves activitats pels canals corresponents. 
D/. Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l´Associació i sobre 
els acords adoptats pels seus òrgans de govern. 
E/. Sol·licitar i obtenir empara del President i de la Junta Directiva, en 
defensa dels legítims interessos dels alumnes i dels seus pares, mares i 
tutors del centre escolar, en tot el referent al compliment dels fins de 
l´Associació dins dels canals establerts. 
F/. Participar en tots els actes i grups de treball que organitzi 
l´Associació. 
G/. Rebre informació sobre les activitats de l´Associació. 
H/. Exposar a l´Assemblea General tot el que consideri, a fi de contribuir 
a la bona i més eficaç marxa en la realització dels objectius de l´AMPA. 
H/. Posseir un exemplar dels Estatuts de l´entitat. 
 
Article 8 
 
Són deures dels membres de l´Associació: 
 
A/. Contribuir al sosteniment de l´Associació amb el pagament de les 
quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades per la Junta 
Directiva i aprovades per l´Assemblea General, i d´acord amb els 
presents Estatuts. 
B/. Comprometre´s amb les finalitats de l´Associació i participar 
activament per assolir-les. 
C/. Complir i acatar els acords vàlidament adoptats pels òrgans de 
govern de l´Associació. 
D/. Complir les obligacions que resulten dels presents Estatuts. 
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CAPÍTOL III – Òrgans de Govern. 
 
Article 9 
 
Són òrgans de govern l´Assemblea General i la Junta Directiva. 
 
Article 10 
 
L´Assemblea General és l´òrgan sobirà de l´Associació, composta per 
tots els seus membres de ple dret. 
Els membres de l´Associació, reunits en Assemblea General legalment 
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència 
de l´Assemblea. 
 
Tots els membres queden subjectes als acords de l´Assemblea General, 
incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s´han 
abstingut de votar. 
 
Les Assemblees Generals, tant l´ordinària com l´extraordinària, quedaran 
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi assisteixin la 
majoria dels associats, presents o representats per altres socis 
mitjançant autorització escrita, i en segona convocatòria qualsevol quin 
sigui el número de socis que estiguin presents. 
 
Qualsevol associat/associada pot sol·licitar a la Junta Directiva la 
inclusió en l´ordre del dia d´un o més assumptes a tractar sempre i 
quan, si ja s´ha convocat l´Assemblea, ho faci en els primers cinc dies 
posteriors a la recepció de la convocatòria. La sol·licitud també es pot 
fer directament a l´Assemblea, que decideix el que considera convenient, 
però  únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en 
l´ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una 
majoria de les tres quartes parts de les persones presents. 
 
La convocatòria s´ha de comunicar als associats/associades amb la 
difusió necessària a través dels mitjans que es considerin oportuns. La 
convocatòria amb l´ordre del dia haurà d´estar a la vista en el taulell 
d’anuncis de l´AMPA. 
 
Entre la primera i segona convocatòria hi haurà d’haver un termini de 
mitja hora de diferència. 
 
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de 
l´Assemblea General, haurà d’haver un termini d’almenys deu dies 
naturals, amb la indicació de la data, l´hora, el lloc i l´ordre del dia a 
tractar. 
 
Perquè els acords de l´Assemblea General siguin vàlids i vinculants per a 
tots els associats, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels 
assistents presents o representats, sempre que hagin estat convocats 
reglamentàriament. 
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A tal efecte, els socis podran comparèixer a l´Assemblea General per si 
mateixos o representats per un altre soci. Aquesta representació haurà 
de ser autoritzada per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió. 
En cap cas es podrà ostentar la representació de més de cinc socis. 
 
Les reunions de l´Assemblea General les presideix el President de 
l´AMPA. Si no hi és, l´han de substituir el Vicepresident o el Vocal de la 
Junta de més antiguitat. Ha d´actuar com a Secretari qui ocupi el mateix 
càrrec a la Junta Directiva. 
 
El Secretari redacta l´acta de cada Assemblea, que han de signar el 
mateix i el President, amb la relació de les deliberacions, el text dels 
acords i el resultat numèric de les votacions. 
 
Al començament de cada Assemblea General, el Secretari llegeix l´acta 
de l´Assemblea anterior a fi de que s´aprovi o s´esmeni. 
Deu dies abans, qualsevol documentació referent als temes a tractar per 
l´Assemblea, haurà d´estar a disposició dels associats que ho demanin. 
 
Article 11 
 
L´Assemblea General és reunirà, com a mínim, un cop a l´any amb 
caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, quantes vegades s´acordi 
per la Junta Directiva o sigui sol·licitada per la cinquena part dels 
associats per mitjà d´escrit dirigit al President, degudament autoritzat 
amb les signatures corresponents, en el que de manera raonada s´exposi 
el motiu de la convocatòria. En aquest cas, l´Assemblea ha de tenir lloc 
dins el termini de trenta dies a comptar des del lliurament de l´escrit de 
sol·licitud. 
 
Article 12 
 
L´Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva i, en el seu 
nom, pel President, amb l´anticipació prevista en l´article 10, mitjançant 
avís dirigit als socis i publicació de la convocatòria en un mitjà que 
garanteixi el coneixement de la mateixa a judici de la Junta Directiva, 
fent constar els afers que hagin de ser sotmesos a la deliberació de 
l´Assemblea General mitjançant el corresponent ordre del dia. 
 
Article 13 
 
Són funcions de l´Assemblea General: 
 
A/. Ordinària: 
 
1/. Examinar i aprovar la Memòria Anual de la Junta Directiva, que 
comportarà una exposició de totes les gestions i activitats que s´hagin 
dut a terme i el resultat de les mateixes. 
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2/. Aprovar el pressupost anual d´ingressos i despeses del següent curs 
i les quotes i derrames ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta 
Directiva, així com l´estat de comptes de l´any anterior. 
3/. Elegir la Junta Directiva entre les candidatures que li siguin 
proposades. 
4/. Aprovar i adoptar les resolucions que, per la seva importància, li 
siguin plantejades per la Junta Directiva. 
5/. Incorporar-se a altres unions d´associacions o separar-se´n. 
6/. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, 
dels associats i associades. 
7/. Totes les funcions que estan regulades en l´Assemblea General 
Extraordinària. 
 
B/. Extraordinària: 
 
1/. La modificació dels Estatuts . 
2/. Aprovar els Reglaments de Règim Intern, a fi de poder facilitar el 
millor desenvolupament dels presents Estatuts, i sense contravenir-los. 
3/. Aprovar la dissolució de l´Associació. 
4/. Aprovar i adoptar les resolucions que, per la seva importància, li 
siguin plantejades per la Junta Directiva. 
5/. Sol·licitar, si s´escau, la declaració d´utilitat pública de l´AMPA. 
 
Article 14 
 
La Junta Directiva regeix, administra, gestiona i representa a l´entitat. 
Estarà formada pel President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i el 
nombre de Vocals que calguin. 
 
A les reunions de la Junta, i segons el temari a tractar, podrà assistir-hi 
un representant de la Direcció de l´escola i del Patronat de la Casa Asil, 
amb caràcter assessor, amb veu però sense vot. 
 
Article 15 
 
Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran personals, honorífics i 
gratuïts. Si durant l´any es produïssin vacants en els càrrecs mencionats, 
la Junta Directiva designarà, d´entre els associats, la persona o persones 
que hagin d’ocupar-los, fins a la celebració de la propera Assemblea, la 
qual els haurà de ratificar. 
 
Es podran ostentar simultàniament per la mateixa persona, dos o més 
càrrecs de la Junta Directiva, a excepció del President i el Tresorer, 
sempre i quan formin part d’una vocalia o comissió i que la formin dos o 
més membres representants. 
 
El nomenament i el cessament dels càrrecs de la Junta s´han de 
comunicar al Registre d´Associacions, o qualsevol altra entitat pública 
que la substitueixi, per escrit i certificat pel Secretari amb el vistiplau del 
President. 
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Article 16 
 
El període de mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys, podent 
els seus membres ser reelegits.  
 
Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el període de 
mandat de la Junta, els elegits ho seran fins a completar el termini que 
manqui per al pròxim nomenament i mandat. 
El cessament del càrrec de Junta abans d´extingir-se el termini 
reglamentari del seu mandat, haurà de ser presentat mitjançant un escrit 
en el qual se n´exposin els motius. 
 
Article 17 
 
La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al mes o quan ho 
disposi el President, bé per iniciativa pròpia o quan sigui sol·licitat per la 
tercera part, com a mínim, dels seus components. 
 
És obligatori assistir a les reunions de la Junta. En cas de no poder 
assistir-hi, s’haurà de comunicar al President. 
 
Tots els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents i seran 
considerats com a vàlids. 
 
Article 18 
 
Correspon a la Junta Directiva: 
 
A/. Convocar la data de la celebració de l´Assemblea General i del seu 
corresponent ordre del dia. 
B/. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l´Assemblea 
General, així com complir les decisions preses per l´Assemblea. 
C/. Redactar els pressupostos i balanços de cada curs escolar. 
D/. Regular el règim econòmic de l´Associació, així com la seva 
organització administrativa i de treball, podent obrir comptes corrents i 
llibretes d´estalvi en entitats d´estalvi. 
E/. Designar les vocalies i comissions que es considerin necessàries per al 
millor desenvolupament de les activitats de l´entitat, les quals, sempre 
que sigui possible, seran presidides per un membre de la Junta Directiva. 
F/. Admetre, suspendre i donar de baixa als membres de l´Associació en 
la forma prevista en els Estatuts. 
G/. Interpretar els Estatuts, Reglaments i Règims Interns de l´Associació 
i vetllar pel seu compliment. 
H/. Exercir quantes funcions no estan assignades a l´Assemblea General. 
I/. Representar, dirigir i administrar l´Associació. 
J/. Contractar els empleats que l´Associació pugui tenir. 
K/. Establir les quotes i derrames que es considerin necessàries a fi de la 
bona marxa de l´AMPA, les quals hauran de ser aprovades per 
l´Assemblea General. 
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L/. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els 
Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General. 
M/. Dur a terme les gestions necessàries davant d´organismes públics, 
entitats, etc., a fi d´aconseguir subvencions o altres ajuts. 
N/. Proposar a l´Assemblea General qualsevol aspecte que es consideri 
oportú. 
O/. Els membres de la Junta estan obligats a assistir a totes les reunions 
convocades pel President encara que, per causes justificades, poden 
excusar-se’n, fet que hauran de comunicar al President. L´assistència del 
President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin, és 
necessària sempre. 
P/. Les decisions de la Junta es prenen per majoria simple de vots dels 
assistents. 
 
Article 19 
 
Són funcions del President: 
 
A/. Dirigir i representar legalment a l´Associació, per delegació de 
l´Assemblea General i de la Junta Directiva. 
B/. Convocar l´Assemblea General i les reunions de la Junta Directiva i 
presidir-les. 
C/. Visar les actes de les sessions i vigilar el compliment dels acords 
adoptats. 
D/. Subscriure contractes en nom de l´Associació, atorgar poders a 
tercers, interposar reclamacions per via administrativa i davant les 
jurisdiccions ordinàries i especials, acceptar donatius, llegats i herències i 
exercitar les accions oportunes en defensa dels legítims interessos de 
l´Entitat. 
E/. Ordenar els pagaments a realitzar per l´Associació. 
F/. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d´empat. 
G/. El President és substituït, en cas d´absència o malaltia, pel 
Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
Article 20 
 
Són funcions del Vicepresident: 
 
A/. Substituir al President en els casos d’absència, malaltia o motiu 
justificat. 
B/. Col·laborar en l´acció que desenvolupi el President a l´objecte de 
poder substituir-lo en qualsevol circumstància sense, però, que es 
produeixin solucions de continuïtat. 
C/. Actuar per delegació del President en la forma que la Junta Directiva 
acordi, o aquell li indiqui. 
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Article 21 
 
Són funcions del Secretari: 
 
A/. Custodiar els llibres, documents i segells de l´Associació, excepte els 
de comptabilitat. 
B/. Portar al dia el Registre de Socis, anotant les altes i baixes que es 
produeixin. 
C/. Redactar les actes de les Assemblees Generals i Juntes Directives, de 
les que donarà fe i signarà conjuntament amb el President. 
D/. Lliurar certificacions amb referència als llibres i documents de 
l´Associació, amb el vistiplau del President 
E/. Preparar, redactar i publicar, en el seu cas, la memòria anual. 
F/. Portar la correspondència que hagi de mantenir l´Associació. 
G/. Posar en coneixement de l´Autoritat competent, amb el vistiplau del 
President, els acords presos per l´Assemblea General, en aquells casos 
que ho exigeixi la normativa vigent. 
H/. Qualsevol altra funció no especificada que sigui encomanada per 
l´Assemblea General, la Junta Directiva o el President. 
 
Article 22 
 
Són funcions del Tresorer: 
 
A/. Recaptar i custodiar els fons de l´Entitat. 
B/. Portar a terme els cobraments i pagaments que el President ordeni i 
anotar-los en els llibres corresponents. 
C/.Tenir els comptes de l´Associació a disposició dels dos censors 
escollits anualment per l´Assemblea General, a efectes d´intervenció i 
control dels mateixos. 
 
Article 23 
 
Són funcions dels Vocals: 
 
A/. Organitzar i dirigir la Vocalia encomanada per la Junta Directiva i 
l´Assemblea General, seguint les indicacions del President i l´aprovació 
de la Junta Directiva. 
B/. Donar les explicacions pertinents sobre la marxa de la seva Vocalia 
davant el President, Junta Directiva i l´Assemblea General quan siguin 
requerides. 
C/. Donar explicacions sobre el conjunt d´activitats desenvolupades 
durant el curs passat i els projectes per al nou curs dins la memòria anual 
i davant l´Assemblea General. 
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CAPÍTOL IV – Òrgans Auxiliars 
 
Article 24 
 
Són òrgans auxiliars de l´Associació: 
 
1.- Les Assemblees de Curs. 
2.- Els Delegats de Curs. 
3.- Les Comissions. 
4.- La Vocalia de Fons Social. Aquesta Vocalia, donada la importància i 
transcendència que té, està regida pels seus propis Estatuts, els quals 
emanen i estan subjectes als presents. 
 
Article 25 
 
Hi haurà una Assemblea de Curs, per cada curs escolar, formada per tots 
els socis/sòcies que tinguin la representació d´un alumne del curs 
corresponent. 
 
Aquestes assemblees podran reunir-se quan així ho acordin els Delegats 
del curs corresponent, o sigui sol·licitada al menys pel 25% dels socis 
amb dret d’assistir a la mateixa. 
 
Tots els acords de les Assemblees de Curs hauran de canalitzar-se a 
través de la Junta Directiva i del seu Delegat de Curs que les representa. 
Article 26 
 
Són funcions especifiques de l´Assemblea de Curs: 
 
1.- Proposar iniciatives, suggeriments, queixes, demandes, etc. 
2.- Sol·licitar aclariments i informacions sobre la marxa del curs escolar i 
del centre escolar en general. 
3.- Escollir els Delegats de Curs. 
 
Article 27 
 
Els Delegats de Curs: 
 
A/. Seran escollits per l´Assemblea de Curs. 
B/. Es podran presentar voluntàriament per a aquesta tasca. 
En ambdós supòsits, la Junta Directiva haurà d´estar preceptivament 
informada. 
C/. Els Delegats de Curs actuaran com a representants del seu curs. La 
durada del seu mandat serà de quatre anys i podran ser prorrogables. 
D/. En el supòsit de que en un curs concret no s´hagi presentat cap 
pare/mare interessat a cobrir el curs, el mateix serà representat per un 
Delegat del seu cicle escolar. 
E/. Els Delegats de Curs, es reuniran preferentment un cop al mes, o 
quan sigui necessari per la importància del/s tema/es a tractar, sent 
convocats pel President de l´AMPA, o quan ho sol·liciti una tercera part, 
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com a mínim, dels seus membres. A aquestes reunions podran assistir-hi 
membres de la Junta Directiva. 
 
Article 28 
 
Són funcions del Delegat de Curs: 
 
1.- Convocar i fixar la data de les respectives Assemblees de Curs, 
informant prèviament al President de l´AMPA. 
2.- Organitzar i desenvolupar les activitats que a nivell de curs siguin 
aprovades per l´Assemblea corresponent. 
3.- Proposar, estudiar, informar i, en general, col·laborar amb la Junta 
Directiva en tot el que sigui necessari per la bona marxa del curs. 
4.- Ostentar la representació del curs davant la Junta Directiva i altres 
estaments del centre escolar. 
 
Article 29 
 
Tots dels Delegats de Curs es podran reunir conjuntament, si així es 
considera oportú, amb la Junta Directiva de l´AMPA, sempre que es 
consideri necessari per tractar els diferents aspectes que afectin a la 
bona marxa de l´AMPA. 
 
Article 30 
 
La Junta Directiva podrà crear tantes comissions com estimi oportú, per 
al compliment dels seus fins i objectius i la millor organització de les 
diferents activitats. 
 
Cada una d´aquestes comissions estarà presidida per un Vocal membre 
de la Junta Directiva. 
 
Article 31 
 
La Junta Directiva proposarà a l´Assemblea General els membres que 
hauran de representar a l´entitat davant els diferents estaments del 
centre escolar, quan els esmentats membres no formin part de la Junta 
Directiva. 
 
Article 32 
 
La Junta Directiva haurà d’aprovar els Reglaments pels quals hagin de 
regir-se les diferents Comissions creades per ella. 
 
Els representants d´aquestes Comissions hauran de retre comptes de les 
seves actuacions davant de la Junta Directiva i/o Assemblea General, si 
així són requerits. 
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CAPÍTOL V – Règim econòmic 
 
Article 33 
 
L´AMPA del Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu de Palomar tindrà 
patrimoni propi i independent. 
 
Article 34 
 
Aquesta entitat no té patrimoni fundacional, sent els recursos de la 
mateixa: 
 
A/. Les quotes dels seus associats. 
B/. Els donatius, herències, donacions que siguin acceptats per la Junta 
Directiva, així com les subvencions que puguin ser concedides per les 
diferents Administracions, Entitats públiques o privades, o persones 
individuals. 
C/. Els interessos que produeixin els fons de l´Associació, així com els 
ingressos procedents del patrimoni que pugui posseir. 
D/. Qualsevol altre ingrés que vingui donat per activitats dutes a terme 
per l´AMPA, per a la consecució dels seus fins. 
 
Article 35 
 
Per poder disposar dels fons n´hi ha prou amb dues signatures, 
principalment la del President i la del Tresorer. En cas de malaltia o 
absència justificada, podran signar altres membres de Junta que tinguin 
signatura reconeguda per l´entitat bancària. 
 
Article 36 
 
L´exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, finalitzant a 30 de 
juny. 
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CAPÍTOL VI – Modificació dels Estatuts. 
 
Article 37 
 
Els presents Estatuts només podran ser modificats per majoria absoluta 
dels associats mitjançant acord de l´Assemblea General convocada per a 
tal fi, i la seva entrada en vigor ho serà una vegada s´hagin complert els 
requisits necessaris de la normativa legal vigent. 
 
 
 
CAPÍTOL VII – Règim disciplinari. 
 
Article 38 
 
1/. La Junta Directiva podrà sancionar les infraccions comeses pels 
associats que incompleixin les seves obligacions envers l´entitat, els 
seus estatuts i reglaments vigents 
2/. El procediment sancionador s´inicia d´ofici, o bé, com a 
conseqüència d´una denuncia o comunicació. 
3/. El presumpte infractor podrà, davant la Junta Directiva, exposar les 
seves motivacions i defensa. 
4/. El/s soci/s sancionats que no estiguin d´acord amb la resolució 
adoptada podran sol·licitar que s’hi pronunciï l´Assemblea General, la 
qual escoltarà les parts i decidirà en última instancia. 
5/. En el supòsit sancionador a un soci, l´Assemblea General sempre 
haurà d’estar informada. 
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CAPÍTOL VIII – Dissolució de l´Associació de Mares i Pares. 
 
Article 39 
 
La duració de l´Associació s´estableix per temps indefinit i només es 
podrà dissoldre en els casos següents: 
 
A/. Pel cessament de l´activitat escolar del Centre. 
B/. Per acord de l´Assemblea General Extraordinària convocada a tal 
efecte. Aquesta no podrà acordar la dissolució si existeix un mínim de 
deu socis/es que estiguin disposats formalment a assumir de forma 
solidària les obligacions de continuar treballant dins l´entitat. 
 
Article 40 
 
En cas de dissolució actuarà com a Comissió Liquidadora l´última Junta 
Directiva en exercici, o els membres que pertanyin a l´Associació que, a 
tal efecte, es designin. Aquesta Comissió procedirà a alienar els seus 
béns socials i, amb el seu producte, s´extingiran les càrregues i 
compromisos de l´Associació, destinant el sobrant, si hi fos, a fins de 
caràcter social dins del nucli de Sant Andreu de Palomar. 
 
 
 
 
 
 
 
Belén Beltrán Montoya com a Secretària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del   
Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu de Palomar, certifica que els Estatuts han 
estat aprovats a l’Assemblea General celebrada amb data 14 de març de 2013. 
 
 
 
El President       La Secretària 
Joan Portillo Martín      Belén Beltrán Montoya 
 
DNI: 35109890E      DNI:44001528K 
 
Firma        Firma 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


