ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE IES QUARTÓ DEL REI
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMICILI
ARTICLE 1.
Es constitueix l’Associació d'Alumnes del Centre IES QUARTÓ DEL REI que es regirà pels presents
Estatuts.
ARTICLE 2.
Aquesta Associació es regirà per la Llei Orgànica 8/1995, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, pel Decret 187/2003, de 28 de
novembre, reguladora de les associacions d’alumnes, i les federacions i les confederacions
d’associacions d’alumnes, per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació en
allò que sigui d’aplicació i, pel que disposin els seus estatuts.
ARTICLE 3.
Les finalitats de l’Associació són:
a) Expressar les opinions dels alumnes en tot el que afecti la seva situació en el centre.
b) Col·laborar en la feina educativa, i en les activitats complementàries i extraescolars del centre.
c) Promoure la participació dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre.
d) Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l’acció cooperativa i la feina en equip.
e) Promoure federacions i confederacions, segons el procediment que marca la legislació vigent.
f)

Facilitar l’exercici dels drets dels alumnes, reconeguts per la legislació vigent, i especialment aquells
recollits a l’article 6 de la Llei orgànica reguladora del dret d’educació.

g) Assistir als alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest
sigui sostingut amb fons públics.
h) Promoure i facilitar la representació i la participació de l'alumnat en els consells escolars, dels centres
sostinguts amb fons públics, i altres òrgans col·legiats.
i)

Fomentar, d’acord amb la Llei de normalització lingüística, la llengua catalana i la cultura pròpia de les
Illes Balears

j)

D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius estatuts.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:
- L'alumnat formarà part del Consell Escolar
- Reunions periòdiques amb l'equip directiu per assessorar a la direcció del centre respecte al que
pertany a l'alumnat.
- Organitzar events culturals, esportius, lúdics o didàctics dins o fora del centre sota el permís exprés
de la direcció.
- Organitzar reunions periòdiques amb els delegats de cada classe per informar o ser informats de
temes importants per al funcionament del centre o de la pròpia associació.
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- Organitzar actes culturals, didàctics o pedagògics per fomentar la cultura balear, eivissenca i
santaeularienca.
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.
ARTICLE 4.
L'activitat social de l'Associació queda circumscrita a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
El domicili es fixa en el centre
C/ Rafael Sáinz de la Cuesta

núm.5 d e Santaeulària des Riu

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES ASSOCIADES: DRETS I DEURES
ARTICLE 5.
Podran ser socis de l'associació, l'alumnat matriculat en el centre, si cursen estudis d’educació
secundària, de batxillerat o de formació professional.
ARTICLE 6.
L'alumnat del centre que vulgui pertànyer a l'Associació, en sol·licitarà l'admissió per escrit a la junta
directiva. A petició de la junta directiva, la secretaria del centre n’acreditarà la condició indicada en
l’article anterior.
ARTICLE 7.
La junta directiva n’examinarà les sol·licituds i, en el termini de 10 dies, prendrà la resolució pertinent.
L'acord pres per la junta directiva es comunicarà per escrit a les persones interessades i s’hi adjuntarà
l'oportuna credencial, en cas d’acceptació.
En cas de denegació, se n'acompanyarà l'escrit motivat. Contra aquesta denegació, es podrà recórrer
davant l'assemblea general extraordinària.
ARTICLE 8.
Es causarà baixa en l’Associació per algun dels motius següents:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
b) Pèrdua de la condició d'alumne del centre.
c) Quan la persona associada intenti utilitzar la condició de soci per a finalitats que no siguin les indicades
en l’article 3.
Les baixes motivades per allò establert en l'apartat b) es produiran automàticament. El soci que consideri
injusta la seva separació podrà recórrer davant l'assemblea general extraordinària, la qual haurà de
confirmar o revocar els acords.
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ARTICLE 9.
Els drets de les persones associades són:
a) Tenir veu i vot en les assembles generals, amb la possibilitat d’intervenir en els debats.
b) Elegir i ser elegit membre de la junta directiva.
c) Exposar per escrit a la junta directiva les queixes i els suggeriments respecte a l’Associació i les seves
activitats.
d) Sol·licitar informació sobre la marxa de l’Associació i participar en els actes que s’organitzin.
e) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària en tot allò relacionat amb el millor
compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l'Associació dintre dels canals establerts pels
organismes competents.
f)

Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

ARTICLE 10.
Els deures de les persones associades són:

a) Complir els estatuts i els acords adoptats pels òrgans de govern.
b) Col·laborar per al major prestigi de l'Associació i el millor compliment de les seves finalitats.
c)

Treballar en equip per aconseguir els objectius establerts.

CAPÍTOL III. ÓRGANS DE GOVERN
ARTICLE 11.
Aquesta Associació es regirà pel sistema d'autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans
següents:
1) Assemblea general
2) Junta directiva.
ARTICLE 12.
L'assemblea general és l’òrgan suprem de l’Associació i serà constituïda per la totalitat dels seus membres.
Es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i extraordinari tantes vegades com ho acordi la junta
directiva per majoria, o bé per sol·licitud de la tercera part dels associats mitjançant escrit dirigit al
president, degudament autoritzat amb les signatures necessàries, i en el qual s'exposi de manera raonada
el motiu de la convocatòria.
Els càrrecs de president i secretari de l'assemblea general recauran en els socis que els ocupin en la junta
directiva.
ARTICLE 13.
L'assemblea serà convocada per la junta directiva i, en nom seu, pel president-a, mitjançant escrit dirigit a
cada soci, on constarà l'ordre del dia.

3

ARTICLE 14
Són funcions de l'assemblea general ordinària:
a) Examinar i aprovar la memòria anual de la junta directiva, que contindrà una exposició de totes les
gestions i activitats realitzades per l'Associació.
b) Aprovar l'estat de comptes del darrer exercici i el pressupost anual de despeses i ingressos del
següent, i les possibles quotes ordinàries i, si escau, extraordinàries que proposi la junta directiva.
c) Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància hi siguin presentades per la junta directiva.
ARTICLE 15.
Són funcions de l’assemblea general extraordinària:
a) Elegir els membres de la junta directiva. Quan es tracti de vacants produïdes abans de finalitzar el
període de mandat de la junta, les persones elegides només ho seran fins a completar el termini que
manqui per al pròxim nomenament.
b) Revocar el nomenament de membres de la junta directiva, a proposta d’aquesta, per causes
raonades.
c) Adoptar aquelles resolucions que hagin motivat la realització de l'assemblea extraordinària.
d) Aprovar els reglaments de règim interior, a fi d'aconseguir un millor desenvolupament d’aquests
estatuts, però sense contravenir el que s’hi disposi.
e) La modificació dels estatuts i dels acords a què es refereix l’article 28.
ARTICLE 16.
Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria quan hi assisteixen la meitat més un dels associats, i en segona convocatòria, sigui quin sigui
el nombre d'associats.
Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'assemblea general hauran de transcórrer
un mínim de 10 dies. La segona convocatòria s’efectuarà mitja hora després de la primera.
Perquè els acords de l'Assemblea siguin vàlids, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents.
ARTICLE 17.
La junta directiva està composta pel president-a, vicepresident-a, el secretari-a, el/la tresorer-a i tres vocals.
ARTICLE 18.
El període de mandat de la junta directiva serà de dos anys, amb renovació com a màxim de la meitat cada
any. Els membres podran ser reelegits. La renovació serà per meitats: president, secretari i vocals
imparells; i la segona meitat vicepresident, tresorer i vocals parells. (En el cas de no haver vicepresident el
secretari formarà part de la segona meitat)
ARTICLE 19.
Tots el càrrecs seran nomenats per l’assemblea general d'associats mitjançant elecció directa per cada un
dels llocs prevists en l’article 18. Si al llarg de l’any es produïssin en els llocs específics algunes vacants
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dels citats càrrecs, la junta directiva designarà entre els vocals la persona o persones que els han d’ocupar
i procedirà a convocar una assemblea extraordinària per tal de cobrir-los de forma definitiva fins a la
propera renovació corresponent.
En cas que la vacant que es produeixi sigui la del president, aquest serà substituït pel vicepresident, i si
no n’hi ha, serà substituït pel secretari.
ARTICLE 20.
La junta directiva es reunirà almenys una vegada al mes, o bé quan ho disposi el president, ja sigui per
iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part, com a mínim, dels membres de la junta.
Serà obligatòria l’assistència a les sessions i en el cas de no poder-hi assistir, es comunicarà al president.
ARTICLE 21.
Correspon a la junta directiva:
a) Convocar i fixar l’ordre del dia, i la data de la realització de l’assemblea general.
b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’assemblea general.
c) Regular el règim econòmic de l'Associació, així com la seva organització administrativa, i redactar els
pressuposts i balanços.
d) Designar les comissions de treball que es considerin oportunes per al millor desenvolupament de les
activitats de l’Associació i coordinar la feina, les quals sempre que sigui possible seran presidides per
un membre de la junta directiva.
e) Interpretar els estatuts i reglaments de règim intern i vetllar-ne pel compliment.
f)

Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l’Associació de la forma establerta en aquests
estatuts.

g) Proposar a l’assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que es creguin convenients.
h) Exercir totes les altres funcions que no siguin expressament assignades a l’assemblea general.
ARTICLE 22.
Són funcions de la presidència:
a) Exercir la representació de l’Associació davant tot tipus d'autoritats, tribunals, organismes públics o
privats, o davant la direcció del centre.
b) Presidir l'assemblea general i la junta directiva.
c) Supervisar les actes de les sessions i vetllar per l’execució dels acords adoptats.
d) Ordenar els pagaments de l’associació, interposar reclamacions, acceptar donatius, llegats o herències,
exercir accions i oposar exempcions, tot això amb el previ acord de la junta directiva.
e) Coordinar les activitats de l'Associació i els treballs de la junta directiva, i dinamitzar-la.
f)

Convocar l’assemblea general en nom de la junta directiva.

ARTICLE 23.
Són funcions de la vicepresidència:
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a) Substituir el president en cas d’absència, malaltia o per motius justificats
b) Col·laborar amb l'acció que desenvolupi el president per tal de poder-lo substituir en qualsevol
circumstància.
c) Actuar per delegació del president en la forma que la junta directiva acordi o que aquell indiqui.
ARTICLE 24.
Correspon a la secretaria:
a)

Custodiar els llibres, documents i segells de l’Associació, excepte els de comptabilitat.

b)

Dur al dia el registre de socis, anotant les altes i baixes produïdes.

c)

Redactar les actes de l'assemblea general i de la junta directiva, de les quals donarà fe i signarà amb el
president.

d)

Expedir certificats que facin referència als llibres i documents de l'Associació amb el vist i plau del
president.

e)

Preparar, redactar i publicar, si cal, la memòria anual.

f)

Fer-se càrrec de la correspondència de l’Associació.

g)

Posar en coneixement de l’autoritat competent, i amb el vist i plau del president, els acords adoptats
per l’assemblea general.

h)

Qualsevol altra funció no específica encarregada per l’assemblea general, la junta directiva o pel
president.

ARTICLE 25.
Correspon a la tresoreria:
a) Recaptar i custodiar el fons de l’Associació.
b) Efectuar els pagaments i cobraments que el president ordeni i anotar-los en els llibres corresponents.
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 26.
L'Associació d'Alumnes IES QUARTÓ DEL REI
tindrà patrimoni propi i independent.
ARTICLE 27.
Els recursos d'aquesta Associació amb patrimoni fundacional seran els següents:
a) Els donatius, herències i llegats acceptats per la junta directiva, així com les subvencions que puguin
concedir els organismes públics o privats, o persones individuals.
b) Els interessos procedents del fons de l’Associació, així com els ingressos que adquireixi mitjançant
activitats a realitzar per l’Associació per a la consecució de les seves finalitats.
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CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
ARTICLE 28.
Els presents estatuts només podran ser modificats per acord de l'assemblea general extraordinària, si els
vots a favor de la modificació és superior als dos terços dels vots dels assistents.
CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
ARTICLE 29.
La durada de l’Associació s'estableix per temps indefinit i només es podrà dissoldre en els casos següents:
a) Per resolució de l’autoritat judicial competent.
b) Per cessament de l’activitat en matèria d’ensenyament de l’IES.
c) Per acord de l’assemblea general. Aquesta no podrà acordar-ne la dissolució si existeix un mínim del
15% dels socis que estiguin disposats a continuar la vida de l’Associació i es comprometin formalment a
assumir-ne de forma solidària les obligacions contretes.
ARTICLE 30.
En cas de dissolució, actuarà com a comissió liquidadora la darrera junta directiva en exercici o els socis
que designi l’assemblea a tal efecte.
Aquests estatuts foren aprovats pels socis fundadors a
(Signatures acompanyades del n° DNI)
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