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ESTATUTS 
 
 

CAPÌTOL PRIMER 
 
 
 

DENOMINACIÓ, DOMICILI, FINALITATS I DOMICILI DE LA ASSOCIACIÓ 
 

 
 
Article.- 1º Denominació. 
 

Amb la denominació de “ASSOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL 
COL·LEGI ILLES COLUMBRETES DE BURRIANA”, es constitueix una ASSOCIACIÓ, a l'empara de la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i 
plena capacitat d'obrar. 
 
 
 
Article.- 2º Domicili. 
 

El domicili social es fixa en el mateix Centre docent "COL·LEGI ILLES COLUMBRETES" 
situat en el carrer Dels Frares, número 1, de la localitat de Borriana, província de Castelló, Codi 
Postal 12530. 
 
 
 
Article.- 3º Durada. 
 

Es constitueix per temps indefinit amb personalitat jurídica pròpia, quedant circumscrit 
el seu àmbit d'actuació, a la ciutat de Borriana, mancant la mateixa d'ànim de lucre. 
 
 
 
Article.- 4º Finalitats. 
 

La citada Associació té com a finalitats, a títol enunciatiu, no restrictiu els següents: 
 
a)  Assistir als seus associats en tot allò que concerneix a l'educació dels seus fills o pupils. 

 
b) Promoure la participació, i assistir als seus associats, en l'exercici dels seus drets com a 
primers responsables de l'educació dels seus fills o pupils. 
 
c) Facilitar la representació i participació dels seus associats en el Consell o Consells Escolars 
del Centre i en els òrgans de participació ciutadana. 
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d) Organitzar activitats i serveis de tipus assistencial social, educatiu, cultural, recreatiu, 
esportiu i de previsió per als seus associats. 
 
e) Col·laborar en les activitats educatives del Centre. 
 
f) Cooperar amb la Comunitat Educativa per a la seua progressiva transformació en una 
comunitat que siga fidel reflex del Caràcter Propi del Centre, que coneix i accepta. 
 
g) Fomentar relacions de col·laboració amb altres entitats amb finalitats comunes. 
 
h) En general quants serveis i activitats contribuïsquen al millor compliment de les finalitats de 
l'Associació. 
 
 

CAPÌTOL SEGON 
 

DELS ASSOCIATS 
 

SECCIÓ 1ª 
 

ALTES I BAIXES 
 

 
Article.- 5º. 
 

Seran associats, els pares, les mares o tutors legals dels alumnes matriculats en el 
Centre Escolar, sempre que desitgen col·laborar amb les seues finalitats i accepten els presents 
Estatuts 

 
 
Article.-6º. 
 
Es causarà baixa en l'Associació per: 
 
a) Renúncia de l'interessat 
 
b) Conducta pública que fera incompatible la seua permanència o quan cometera algun acte 
lesiu al bon nom o interessos de l'Associació. 
 
c) Incompliment reiterat de les obligacions que imposen els presents Estatuts, o dels acords 
presos per l'Assemblea General o Junta Directiva. 
 
d) Per baixa en el Centre dels fills pupils. 
 
Les causes que s'especifiquen en els apartats b i c hauran de ser fonamentades en un informe, 
després de l'audiència prèvia de l'interessat, que podrà ser recorregut davant la pròpia Junta 
Directiva. 
 
La seua aprovació haurà de ser ratificada en la primera Assemblea General. 
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SECCIÓ 2ª 

 
DRETS I DEURES 

 
 

 
Article.-7º. 
 
Són drets dels associats: 
 
a) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals d'Associats. 
 
b) Triar i ser triat per als càrrecs directius de l'associació. 
 
c) Participar en les activitats de l'associació. 
 
d) utilitzar els serveis socials que puguen establir-se. 
 
i) Elevar Propostes a la Junta Directiva. 
 
 
 
Article.- 8º. 
 
Són deures dels socis: 
 
a) Contribuir econòmicament al sosteniment de l'Associació en la forma determinada en els 
presents Estatuts. 
 
b) Acceptar i fer observar els Estatuts, Reglaments, Disposicions i Acords dels seus òrgans. 
 
c) Col·laborar per al compliment de les finalitats de l'Associació. 
 
 
 

CAPÍTOL TERCER 
 

DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ 
 

 
 
Article.-9º. 
 
Són òrgans de l'Associació: 
 
a) L'Assemblea General d'Associats. 
 
b) La Junta Directiva. 
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SECCIÓ 1ª 
 

L'ASSEMBLEA GENERAL D'ASSOCIATS 
 

 
 
Article.-10º. 
 
L'Assemblea General d'Associats és l'òrgan suprem de govern de l'associació i està constituïda 
per la totalitat dels associats, que haurà de reunir-se, almenys una vegada a l'any. 
 
 
 
Article.-11º. 
 
Són atribucions de l'Assemblea General: 
 
 
 
1º. EN SESIÓ ORDINÀRIA: 
 
a) Triar als membres de la Junta Directiva. 
b) Examinar l'actuació de la Junta Directiva, per a la seua aprovació o reprovació. 
c) Aprovar els pressupostos de Despeses i Ingressos dels comptes que corresponen a la 
liquidació dels mateixos. 
d) Determinar l'import de les quotes ordinàries i extraordinàries que es consideren oportunes. 
e) Aprovar el reglament de funcionament i altres normes de règim intern. 
 
 
2º. EN SESIÓ EXTRAORDINÀRIA: 
 
a) Modificació dels Estatuts.  
b) Dissolució de l'associació. 
c) Sol·licitud de declaració d'Utilitat Pública. 
d) Disposició o alienació de béns. 
e) Constitució de Federació o integració en alguna de les ja constituïdes. 
f) Aquelles altres que es deriven de la seua naturalesa d'òrgan suprem de l'Associació i, 
especialment, l'examen i consideració de quantes gestions li siguen sotmeses per la Junta 
Directiva en raó de la seua urgència o necessitat. 
  
 
 

SECCIÓ 2ª 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Article.-12º. 
 
Com a òrgan de representació que gestione i represente els interessos de l'associació, d'acord 
amb les disposicions i acords de l'Assemblea General, existirà una Junta Directiva triada entre 
els associats, amb la composició assenyalada en l'article 14 dels presents Estatuts. 
 
 
 
Article.-13º. 
 
Són atribucions concretes de la Junta Directiva: 
a) Organitzar, desenvolupar i coordinar les activitats socials. 
b) Convocar les reunions de l'Assemblea General, redactant l'Ordre del Dia de les mateixes.  
c) Confeccionar els pressupostos anuals de despeses i ingressos i els comptes corresponents a 
la seua liquidació. 
d) Determinar el sistema recaptatori de les quotes, tant ordinàries com a extraordinàries. 
e) Formalitzar la baixa dels associats, conforme al que s'estableix en els presents Estatuts. 
f) Designar les comissions de treball que considere oportunes per a l'assoliment de les finalitats 
i acords de l'Associació, i coordinar les labors de les mateixes. 
g) Interpretar els presents Estatuts. 
 
 
 
Article.-14º. 
 
Componen la Junta Directiva: 
 
a) President 
b) Vicepresident 
c) Secretari 
d) Tresorer. 
e) Un màxim de vint-i-dues Vocals. 
 
 
 
Article.-15º. 
 
Correspon al President: 
 
a) La representació legal de l'Associació, 
b) Convocar les reunions de la Junta Directiva i determinar l'Ordre del Dia de les mateixes. 
c) Presidir i dirigir les reunions de tots els òrgans de Govern de l'Associació. 
d) Autoritzar amb la seua signatura les actes, citacions, certificacions i, en general, tots els 
documents de l'Associació. 
e) Complir i fer complir els acords adoptats per qualsevol dels òrgans de l'Associació. 
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f) Adoptar resolucions d'urgència, havent d'adonar a la Junta Directiva en un termini màxim de 
sis dies. 
g) En general, exercir qualsevol activitat que puga contribuir al millor compliment de les 
finalitats socials. 
 
Article.-16º. 
 
Correspon al Vicepresident: 
 
El Vicepresident substituirà, circumstancialment, al President en els casos d'absència amb 
iguals atribucions, a més col·laborarà amb ell en quantes funcions li encomane o delegue. 
 
 
Article.-17º. 
 
Correspon al Secretari: 
 
a) Estendre i signar les actes de les sessions de la Junta Directiva i Assemblea General, 
consignant-les en l'oportú llibre, i expedir certificats del tractat i acordat en aquestes sessions. 
b)  Cursar les convocatòries per a les reunions dels òrgans de l'associació. 
c)  Contestar la correspondència oficial i custodiar el segell de l'associació. 
d)  Ser el dipositari de l'arxiu de documents. 
e) Portar el registre i fitxer d'associats, adonant al Tresorer de les Alta i Baixes que es 
produïsquen. 
f)  Informar en les sessions de la Junta Directiva i Assemblees sobre quants documents es 
presenten a les mateixes. 
g)  Redactar la Memòria anual de les Activitats de l'associació. 
 
Article.-18º. 
 
Correspon al Tresorer: 
 
a) Recaptar i custodiar els fons de l'associació, conservant-los sota la seua responsabilitat, així 
com qualsevol document bancari. 
b) Fer efectius els documents de pagament que se li presenten i realitzar els ingressos i 
disposicions que procedisquen en els comptes bancaris de l'associació, amb la presa de raó del 
Vocal que, si escau, designe la Junta Directiva i el vistiplau del President. 
 
Article.-19º. 
 
La Junta Directiva podrà designar a dues vocals a fi que donen suport, amb caràcter 
permanent, al Tresorer en les seues funcions. 
 
Article.-20º. 
 
Correspon als Vocals de l'associació: 
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a) Col·laborar amb els restants càrrecs de la Junta Directiva en l'acompliment de la missió 
col·lectiva d'aquesta, podent substituir-los, amb caràcter interí per indicació del President en 
els casos en què siga necessari. 
b) Exercir la Presidència de les Vocalies, quan para açò siguen assignats. 
c) Realitzar aquelles activitats o funcions concretes, que la Junta Directiva acorde, o delegue en 
ells el President. 
 
 
Article-21º. 
 
L'Associació tindrà com a Assessor a la persona que designe la Titularitat del Centre que 
cooperarà en les deliberacions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General, amb veu però 
sense vot. 
 
 

CAPÌTOL QUART 
 

DEL FUNCIONAMENT 
 

SECCIÓ 1 
 

REUNIÓ DELS ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ 
 
 
 
Article.-22º. 
 
L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada durant el curs, dins d’El 
1er. quadrimestre del curs escolar, en la qual se sotmetrà per la Junta Directiva a la seua 
aprovació la Memòria d'activitats, els Comptes de l'anterior exercici i el Pressupost anual. 
 
Article.-23º. 
 
Amb caràcter extraordinari es reunirà l'Assemblea General: 
 
a) Quan siga convocada per la Junta Directiva i a l'efecte de l'article 11.2. 
b) A petició d'un mínim del 10 % dels associats, fent constar els assumptes que desitgen 
sotmetre a la discussió i acord de la mateixa. Pel seu caràcter extraordinari, en aquestes 
sessions de l'Assemblea General no podran tractar-se altres assumptes que els que anaren 
objecte de la convocatòria. 
 
 
Article.-24º. 
 
La Junta Directiva es reunirà una vegada almenys al trimestre durant el període lectiu del curs 
acadèmic i, amb caràcter extraordinari, quan siga convocada pel President, per pròpia 
iniciativa o a sol·licitud de la meitat dels components de la mateixa. 
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Si per la Junta s'estima convenient, podrà designar entre els seus membres una comissió de la 
mateixa perquè decidisca, en el període no lectiu, les qüestions urgents que pogueren 
presentar-se. 
 
 
 

SECCIÓ 2ª 
 

CONVOCATÒRIES, QUORUM I ACORDS 
 
 
 
 
Article.-25º. 
 
Les convocatòries per a totes les reunions dels citats òrgans contindran sempre l'Ordre del Dia 
dels assumptes a tractar, i hauran de fer-se amb la següent antelació 
 
a) JUNTA DIRECTIVA de cinc dies naturals. 
 
b) ASSEMBLEA GENERAL de quinze dies naturals. 
 
La citació per a l'Assemblea General es farà mitjançant circular informativa als associats, 
indicant els punts de l'Ordre del dia a desenvolupar. 
 
 
 
Article.-26º. 
 
L'Assemblea General s'entendrà vàlidament constituïda en primera convocatòria si concorren, 
presents o representats, la meitat més un dels associats que integren l'Associació. 
 
Transcorreguda mitja hora, podrà celebrar-se, en segona convocatòria, qualsevol que siga el 
nombre d'assistents. 
 
A l'efecte de representació un soci no podrà ostentar la representativitat d'altres associats en 
nombre superior a dos. 
 
 
 
Article.-27º. 
 
La Junta Directiva es constituirà en primera convocatòria, si concorren, presents o 
representats, la meitat més un dels seus components. 
 
Transcorreguda mitja hora, podrà celebrar-se, en segona convocatòria, qualsevol que siga el 
nombre d'assistents. 
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Article.-28º. 
 
Tots els acords dels òrgans de l'Associació s'adoptaran: 
 
ASSEMBLEA GENERAL 
 
a) Per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots emesos 
afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots en blanc ni les 
abstencions. 
 
b) Per majoria qualificada, de les persones presents o representades, que resultarà quan els 
vots afirmatius superen la meitat d'aquestes, en aquells assumptes que tracten sobre els 
temes previstos en l'article 11-2º. 
 
JUNTA DIRECTIVA I COMISSIONS 
 
a) Per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius 
superen als negatius. 
 
 
 

SECCIÓ 3ª 
 

PROVISIÓ DE CÀRRECS 
 
 
 
Article.-29º. 
 
Els membres de la Junta Directiva seran triats en votació per l'Assemblea General d'entre les 
candidatures integrades pels associats que lliurement ho sol·liciten. 
 
Aquestes candidatures hauran de ser presentades a la Junta Directiva amb un termini mínim 
de deu dies hàbils previs a la celebració de l'Assemblea General. 
 
 
Article-30º. 
 
Els càrrecs directius s'exerciran per períodes de quatre anys amb possibilitat de reelecció, 
renovant-se per meitat cada dos anys. 
 
Els cessaments es produiran en dos blocs. El primer estarà integrat pel vicepresident, tresorer i 
vocals parells, i el segon pel president, secretari i vocals imparells. 
 
 
Article.-31º. 
 
La renovació dels càrrecs s'entendrà produïda al final de l'Assemblea General en què s'haja dut 
a terme. 
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Article.-32º. 
 
Quan un càrrec de la Junta Directiva quede vacant per defunció, malaltia o absència 
injustificada del seu titular a més de tres reunions consecutives, aquesta designarà al soci 
candidat no electe amb major nombre de vots en les últimes eleccions, perquè ho reemplace, 
prèvia acceptació d'aquest, fins a la pròxima Assemblea General. 
 
La durada del seu nomenament finalitza en acabar el període per al qual va ser triat el 
substitut. 
 
 
 
 

CAPÌTOL CINQUÈ 
 

RÈGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT I DOCUMENTACIÓ 
 
 
 
 
Article.-33º. 
 
Els mitjans econòmics de l'Associació, estaran constituïts per les quotes dels associats, pels 
béns mobles i immobles que puguen posseir, pels donatius, herències, llegats i manes que 
puguen ser fets i que l'Associació accepte. 
 
Als efectes legals oportuns es fa constar que l'Associació manca en absolut de patrimoni inicial. 
 
El tancament de l'exercici associatiu coincidirà amb el dia 31 del mes d'Agost de cada any. 
 
 
Article.-34º. 
 
La quota social s'establirà, anualment, en la quantitat i periodicitat que l'Assemblea acorde. 
 
 
Article.-35º. 
 
La facultat de disposar del patrimoni de l'Associació correspon a l'Assemblea General 
d'Associats, i la seua administració, conforme al que s'establisca en els pressupostos anuals, a 
la Junta Directiva. 
 
 
Article.-36º. 
 
Per al maneig dels comptes bancaris, hauran de reconèixer-se en la corresponent entitat 
bancària les signatures del President, Tresorer i un altre membre designat per la Junta 
Directiva. 
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Article.-37º. 
 
L'associació disposarà d'una relació actualitzada d'associats. Així mateix portarà una 
comptabilitat on quedarà reflectit el patrimoni, els resultats, la situació financera i les activitats 
realitzades. També disposarà d'un inventari actualitzat dels seus béns. 
 
En un llibre d'actes figuraran les corresponents a les reunions que celebren els seus òrgans de 
govern i representació. 
 
 
 

CAPÌTOL SISÈ 
 

DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 
 
 
 
Article.-38º. 
 
Per a la modificació dels Estatuts, caldrà l'acord adoptat per la majoria qualificada dels 
associats presents o representats que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat 
d'aquestes, en l'Assemblea General Extraordinària, convocada a tal fi. 
 
 
Article.-39º. 
 
Acordada en forma la dissolució de l'Associació, es designarà per la pròpia Assemblea General 
convocada a aquest efecte, en què s'adopte tal decisió, una comissió integrada per set 
associats, amb la missió de portar al cap, en el termini més breu possible, la liquidació de 
l'actiu i passiu de la mateixa. 
 
 
Article.-40º. 
 
Si practicada la liquidació al fet que es refereix l'anterior article, hi hagués romanent en efectiu 
o béns, es destinarà a les finalitats benèfiques o socials que conste en l'acord de la dissolució, 
preferentment relacionat amb l'Entitat Titular del Centre, com a entitat sense ànim de lucre. 
 
 
DILIGÈNCIA: Els estatuts de l'entitat denominada Associació de pares i mares d'alumnes del 
Col·legi Illes Columbretes de Borriana, inscrita en la Secció 1ª amb el nº 312 del Registre 
Autonòmic d'Associacions, Unitat Territorial de Castelló, han sigut visats en virtut de la seua 
adaptació a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, per resolució del dia de la data. 
 
Castelló de la Plana 18 d'Abril de 2005 
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
Juan Ramón Barberá Ibáñez 


