
Generalitat de Catalunya
Departament de Justfcia
Direcci5 General de Dret
i d'Entitats Juridiques

RESOLUCIO

Fxpedient instruil arran de la sol.licitud, presentada pel senyor Christian Torres
Casanovas i altres, d'inscripci6 de l'associaci6 denominada Associacio de Mares i Pares
d'Alumnes Escola Jaume Llull (AMPA Jaume l-lull) en el Registre d'Associacions de la
Direcci5 General de Dret i d'Entitats Juridiques

Relaci6 de fets

1. En data 09rc712015, el senyor Christian Torres Casanovas va presentar una sol'licitud
d'inscripci6, en el Registre d'Associacions, de l'associaci6 denominada Associaci6 de
Mares i Pares d'Alumnes Escola Jaume Llull (AMPA Jaume Llull), juntament amb l'acta
de constituci6 i els estatuts de l'entitat,

2. Els estatuts inclouen els seg0ents aspectes prescrits legalment:

2.1 Els fins de l'associaci6, que son: Article 2. "L'associaci6 assumeix els objectius
seg0ents: a) Donar suport i assistrincia als membres de I'associaci6 i, en general, als
pares i mares d'alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus drgans de
govern i de participaci6, en tot alld que fa referencia a l'educaci6 dels seus fills i, en
general, de tots els alumnes matriculats al centre. b) Promoure la participaci6 dels pares i

mares en la gesti6 del centre. c) Assistir els pares.i mares en I'exercici del seu dret a
intervenir en el control i la gesti6 del centre quan sigui sostingut amb fons pfblics. d)
Promoure la representaci6 i la participacio dels pares i mares en els consells escolars
dels cenlres priblics i concertats i altres drgans col'legiats. e) Facilitar la col'laboraci6 del
centre en els imbits social, cultural, econdmic i laboral de I'entorn. f) Col'laborar en les
activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en I'elaboraci6 de
directrius per a la programaci6 d'activitats complementdries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formaci6 dels pares i mares, tant des del vessant cultural
com de I'especific de responsabilitzacio en l'educacio familiar. h) D'altres que, en el marc
de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. i) Promoure i realitzar tota mena
d'activitats fisicoesportives."

2,2 El domicili, que l'associacio ha fixat a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Garrer
Contrabandistes, s/n.

2.3 L'dmbit d'actuaci6, que serd principalment elterritori de Catalunya.

2.4 Els drets i deures dels associats; els procediments d'admissi6 i cessament d'aquests;
la direcci6 i I'organitzaci6 de I'entitat; el seu patrimoni i els recursos econdmics de qud
disposa, i I'aplicaci6 dels b6ns en cas que es dissolgui,

Fonaments de dret

L'article 22 de la Constituci6 espanyola.
L'article 118.1 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya,
La Llei orginica UZAOZ, de 22 de marg, reguladora del dret d'associaci6.
La Llei 4nAA8, de 24 d'abril, del llibre iercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones juridiques.
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08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justicia
Direcci6 General de Dret
i d'Entitats Juridiques

El Decret 20611999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organitzacil i

funcionamen( del Registre d'Associacions.

L'associaci6 denominada Associacio de Mares i Pares d'Alumnes Escola Jaume Llull
(AMPA Jaume Llull) compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades
per poder ser considerada com una manifestaci6 del dret d'associaci6 reconegut a la
Constitucio i, per tant, 6s procedent inscriure-la en el registre corresponent, considerant
que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes
que especificament les regulin, mitjangant I'obtenci6, si escau, dels permisos o llicdncies
pertinents.

Per aixd,

RESOLC:

lnsciiure a la Secci6 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat l'associaci6
denominada Associaci6 de Mares i Pares d'Alumnes Escola Jaume Llull {AMPA
Jaume Llull), de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, lalles persona/es
interessada/es hi poU.den interposar recurs d'algada davant del conseller de Justicia, en el
termini d'un mes a comptar de I'endemA de la seva notificaci6, o qualsevol altre recurs
que consideriln convenient per a la defensa dels seus interesbos.

Fl recurs d'algada es podrA entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resoluci6. Nom6s en aquest cas, lalles personales
interessada/es podrilan interposar recurs conlenci6s administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de I'endemA que s'hagi prodult l'acte presumpte desestimatori del
recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya.

Barcelona, 09 de setembre de 2015

Director general de Dret i d'Entitats Juridiques

Jordi Cabr6 iTrias

Pau Claris, 81
08010 Barcetona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
http://juslicia. gancal, cat
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Capltol l. Dsnominaci6, obJecte, domlclll limbit

Miele 1

LAssociaci6 de Mares i Pares d'Alumnes ESCOLA JAUME LLULL (AMPA JAUME LLULL) esti
constituida a.la pobtdci6 de $ANT ANDREU DE LLAVANERES i es regeix per agu€sts,estatuls,.per.la
itei organica giiSS*, {e 3 de juiiot, del dret a I'educaci6, el Decret 2Q2t198.7.,.da 10 de maig, del

Departlment C'gnsenybmeni-;'iei'resAnfs disposicions d'aplicaci6., i subsidihriarnent per |a Llei

Adoa1,de 24 d'abril, del $iEre iercer aet iiai 
"ivir 

de Catalunya, rqlatiu a les perssnes jur{diques' I la

Llei orgin ica 1 12Q92, da 22 de mary, reguladora del dret d'd99ociaci6.

L'associaci6 no 16 Anlm de lucre.

kticle 2

L'assooiaci6 qssumQlx els obJqclius segiientsJ

a) Donar suporl i assistdncia als membres de l'associaci6 i, en general, als pares i mare$ d'alumnes;

iir tutorr; proleesore i alumne$ del ceritre i sle soue irgano do govern i de parlicipaci6, en lot alli que

fa referlniia a leducaoi6 dels seus lills i, er! general, de tols els alumnes makiculat$ al centre.

b) Promoure la participaci6 dels pares i mares en la gesti6 dol centre.

sistir els pares i marer en l'exercici del seu dret a intorvenir en el conlrol i la gesli6 del cenlre

igui soslingut amb lons ptblics.
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d) Promoure la representaci6 I la participacid dels pares I mares sn els conselle escolare dels centres

p0blics I concerlats i altres drgans col legiats.

e) Facllitar la col'laboracid del centre en els ambits social, cultural, econdmic i laboral de l'entorn.

f) Col.laborar en les activitals educatives del centre i cooperar amb el Consell Escdar en I'elaboracid

de directrius per a.ta programaci6 d'aciivitats complementAries, extrasscolers o de S€rveis.

g) promoure.les aclivilats.de lormaci6 dels pares i mar.€6, tant deg del vessanl cultural com de

I'especific de responsabilitzaci6 en I'educaci6 familiar.

h) D'allres qte, en el marc de ld normativa educativa, els assignin els seus estatuts'

r) Promoure irealitzar lota mena d'activitats fisiioesporlives'

:1, Aquesls objectius, que s'han de corsid€rar blslcs, es pod€n empllat amb d'alires qua €stiguin cotnpla6os 9n 9l marc de la

noamaliva educativa,

Aquesl document 6s cdpia autanlica degudament diligenciada del que mnsta inscrit en el Regislre d'associacions de

Baacelona

Amb el codi segu. de ve,iticaci6 o0635L{01X75D88m es pot consullar aquest document a I'adrega

htlp://www. gencat.carj usticialentitals.iuridiques/consulta
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Mlcle 3

El domicili de l'assoclacl6 queda lixat al n0mero S/N del caner DELS CONTMBANDISTES de SANT
ANDREU DE LLAVANERES, i el 

'seu 
dmbll d'actlvltats prlncipal se circumscriu fonamentalment a

Catalunya,

Capltol ll. Socls

tutlcle 4

Poden ser socis de I'associacid els pares i mares o els represenlants legals dels alumnes matriculals
al cenlre que manifeslin la seva voluntat de pertAnyer corn a lals a I'entilal.

Ladmissi6 de socis 6s lacultat de la Junta Directiva, que I'acorda un cop la persona gue l'ha sol.licitat
ha acreditat la seva condlcl6de pare o mare o tulor diun o m6s alumnes del cenlre.

tulicle 5

S6n drets dels socis:

e) Participar en lee activitats de l'aseoclsci6 inleryenint en los assembleee gpnerals, exposant guekes
isuglerimenls per escrlt a'la Junta Directiva o oralmenl als delegats de curs, que els lraslladen a
I'esmentada Junta en les seves reunions,
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\*kil@su ivota tes aseembtees generats.

c) Elegir.i ser elegits membres de la Junta Direcliva.

d) Tenlr un exemplar dels estatuts.vigents.

e) Consultar els llibres de l'associaci6.

Sdn deures dels socis:

a) Contribuir econdmicembnt a soslenii l'associaci6 i les seves activitats satlsfent les quotos i les
derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per I'assoclacl6 a lravds dels seus diferents drgans de
govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objecUus do I'enlitat.

tuticleb

Les persones assoclades poden ser donades de baixa de l'associaci6 per algun dels motius segiients:

1. Renrlncia voluntdria comunicada per mitja d'un escrit adregat al president-

2. Perdua de la condici6 do pare o mare d'alumne, de la petria potestat o de la representaci6 legal.

Aquest document 6s cdpia autdnlica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Regislre d'assoc;acions de
Earcelona

Amb el codl ssgur de verificaci6 00635M01X75DBBn es pot consultar aquesl document a I'adrega
hltp:l rww. gencat.cat4usiicia/entitatsjuridiques/consulta
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3. Falta de pagament da les quotes eslablertes, si ho decidsix la Junla Directiva'

4. 0e de l'associaci6 o de la sondici6 de soci amb linalilats diferents a led assumides estatu€riamenl
per I'entitat.

Capltol lll. L'Assemblea General

Article 7

't. LAssemblea GEneral 6s l?rgan sobiri de l'associaci6; els seus membres en formin part per dret
propi I lnonuncbbte,

2. Els mernbrgo de I'associaci6, reunits en Assernblga General legalment constituirda, decideixen per

maJoria els aesumptes que s6n compstdncia d'aquest Organ.

3, Tols el3 m€mbres quaden subrectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi eli absents, ets
qul en discrepin i els pregents que s'hagin abstingut de votar.

Arlicle I

L'Assemblea General t€ les facultals segilents:

a) Modilicar elo €slatuls.

b),Stgir i separar els membres de l'drgan de govern i controlar-ne l'activitat"

ffiprovar el pressuposl anual i la liquidaci6 de'comptes anuals, i tamb6 adoptar els acords per a la

filaci6 de la foima i I'lmport de la contribucl6 al sosteniment de les despeses de I'aseociaci6 I aprovar

{
J
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la gestio feta per I'irgan de govern.

d) Acordar la dissoh.tci6 de l'associaci6.

e) lncorporar-se a altres unions d'associacions i separar-sern'

f) Sol.liciiar la declaraci6 d'ulilitat p0blica.

g) Aprovar el reglament de i6glm interior.

h) Acordar, amb un expedient previ, la baixa cj la separaci6 definitiva dels socis,

l) Condixer les sol-licituds presenlades per ser soci, I tamb6 les alleq i les baixes degudos a una ra6

diferent de la separaci6 definitiva.

11 Resoldre sobre qualsevol altra qiiestid que no estigul directament atribuTda a cap altre drgan de

i;associaci6. La relaci6 de les facultats qus es fa en aguest article t€ un carec{er meramenl enunciallu
I no lirnila les atribuiions de l'Assemblea Gensral.

Oata: 15/10120 !5
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Arlicle I

1. L'Assemblea General es reuneix en sessid ordiniria com a minim'un cop l'any, dlns dels mesos
comprQsos entre SETFMBRE I JuNy DE L'ANY SEGUENT, ambd6s inclusivament.

2. L'drgan da govern pol'convocar I'Assemblea General amb caricter extraordinari sompre que ho
consideri ccnvenlent. I h9 ha de fer quan ho sol.licili un 10 o/o dels socls;.en aquest cas, l;assemblea
ha de lenir lloc dins el termini do trenta dies a comptar de la sol,lloitud.

Arlicle 10

1. LAssemblea 6s convocada. per I'drgan de govern mitjanganl una convocal6ria que ha de contenir,
com a mlnim, lbrdr6 del dla, el iloc, la lata i lhlora de la reuni6,

2. La convocatorla s'ha de comunicar qulnze dies abans de la data de la reuni6, individualmont i
mitjangant.un escrit adreqat al domicili que consti en la relaci6 actualitzada dets socis q"" n"?i i"iiii
I'assoclaci6.

3. Les reunlons de I'Assemblea.General, les presideix el presldonl de I'associaci6. Si no hi 6s, I'han de
substituir, successivament, el vicepresidenl o el vocal de mris edat de la Junta. Hi ha d,actuar com a
secretari qui ocupi aquest rnateix cirrec a la Junta Direcliva, i

yb1\ri redacla I'acta de.cada reuni6, que hs de $ignar juntamenl amb el president, amb un
e. de les d€liberacions, el text dels acords adoptats, el resuilat num&ric de les votacions i la

llista de les persones a$sistents.

et
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Al comengament de cada reuni6 de I'Assemblea General os llegeix I'acia de la segsi6 anterior a fi que
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans; de ioia manera, I'acta iqiralsevol altra docum;"i;;ie'h" d;;-;
a disposici6 dels socis al local social.

Article I I

1. L'Assernblea General es constitueix vdlidamenl sigui quin sigui el nombre de socis presents o
representals.

2. El 10 % dels socis poden sol llcitar a l'drgan do govern la lnclusi6 en lbrdre del dia d,un o m6s
assumples per tractar. En el cas quo.Ja e'hagi convo&l I'Assemblea, poden fer-ho dins el primgr lerg
del perfode compr$s enlre la recopci6 de la ionvocatdria i la data en qud aguest drgan s'ha de reunkl
L'assemblea [nicam6nt pot adoptar acords respecte als punls inclosbs en'l'ordre"del oi"; fi"railue
s'hag! consiitult amb carecter universal o que els aoords es refereixin a la convocatdrid d,una nova
assemblea general.

Article 12

1' En les regnions de lAssemblea General, correspon un vot a cada membre de I'aseociaci6.

2. Els acords es prenen per majoria sirnple de vois dols socis presents o ropresentats.

Aquesl document 6s edpia autinlica degudament diligenciada del que consta inscril en el Registre d'associacions de
Barcelooa

Amb el codi segua de verificaci6 o0635M01x7sD88m es pot consullar aquesl document a I'adrega
htlp:/lw. gencat.caUjsslicialentitalsiuridiq ueslconsulta
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3. Per adoptar acords eobre la modificaci6 dele oslaluts, la dissoluci6 de l'aseociaci6, la constiluol6
d'una federaci6 amb associacions similars o la inlegraci6.en una ds ja exislent, i la disposici6 o
alienacid de b6ns, es requerelx una majoria qualificada dels socis prosents o represenlats {els vots
afirmalius superen la meilal dels emesos), En qualsevol cas, I'elecci6 de la Junta Direcliva, si es
'presenten divereds candidatures, es fa per acord de la majoria slmple o relaliva dels socis presents o
representrais (m6s vois a favor que en conlra).

4. Les candidatures que es pr€$ent€n formalment tenen dref a una cdpia de la llista dels socls i dels
seus domicilis i adreces de correu elechdnic, sempr€ qrre els socis ho autorilzln expressament.

Gapitol lV. LaJunta Dlrectlva

Artiale 13

1. Regeia administra i representa I'associacl6 la Juntq Ditectiva,2 que €std composta pel presldent, bl
viepresident, ol sgcrelari, et treeorer i els vocals. Aquest$ cinecs han db $er oxercits per persones
dilerents.

2. L'elecci6 dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socls, es fa per votaci6 de
l'Assemblea General, Les peraones elegides entr€n en funcions despr€s d'haver acceptat el cirrec.

3. El nomenament i el ccssamerit dels cirrecs s'han da comunicar al Registre d'Aesociacions
mitjangani un certifrcal, smds pel secretari sortinl amb el vlsfplau del presidant sortint, que ha
d'incloure tamb€ I'acceptaci6 del nou president idel nou seretari.

de la Junta Direcliva exercehen el cAnec gratui'tament,

Afticle 14

1. Els membres de la Junla Direcliva exeroeixen el cdnec durant un pgriode3 de 2 ANYS, sense
perjudici que puguln ser reeleglts.

2. El cessament dels c*rrecs abane d'exlingir-se eltermini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-
6e per:

a) dimissif voluntdria presentada mitjangqnt un escrit en el qual n'exposin els motius

0) malaltla que els incapaclli per exercir el cirrec

c) baixa com a membres de l'associaci6

d) sancid per una falta comesa en I'exercici del cindc

2. La compaBtcl6 ds b J!n!a okectva pot ser difereri, bnaaE qu€ ha d'inclouro necesseriament un presideAt, un se.retad i un
tesorer.
3, cal concrstar la durada det cirEc tenlnt 6n cpmpto qus no pot ser superior a cinc anys.

Aquesl document €s cdpia autentca degudament diligenciada del que consta insctii en el Registre d'associacions de

Barcelona

Amb el codi segur de verilieaci6 00635M01X75D88m es pot consuliar aquest document a I'adtega
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1. La Junta Direcliva t6 les faoultals segtienis:

a) Representaq dirigir i adminiskar I'associaci6 de la manera m6s tmplla que reconegui la Llei; aixl
mateix, compllr les decisions prgs€s pgr I'Assembloa General, d'acord amb les normes, insirucclons i
directriue que aquesta Assemblea eqtableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relaci6 amb la compareixenga davant dels organiqmes p0blici I
p6r ex€rcir tola mena d'accions legalg iinlerposar els r€cursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels lnteressos de I'associacftl.

d) hoposar a I'Aesemblea General la defensa de l'eslabllment de los quoles que els membrqs de
I'assoclacl6 han de satisfer,

e) Convocar les assemblees generals icontrotar gue es compleixin els acords que s'hi adoptin.

@:I::ii:J,tiR.i,:t.iill3Jj,i;i?ff:l.'"**"'al,AssembleaGeneralperquBelsaprovli
g) Contractar els empieals que l?ssoclacl6 pugul tenlr.

h) lnspeccionar la complabilital I preocuparrse perqud els serveis funcionin amb normaliliat.

/) Establir grups de treball per aconseguir de la manera m6s eficient r efriag els fins de l'associaci6, I

3. Les vacanls que es produeixin ed la
I'Assemblea General que tingul llqc.
provisionalment el cinec vacant.

Ailicle l5

autoritzar els actes que aquesls grups projeclin dur a terms.

/) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin
proposta.dels matelxos grups.

Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reuni6 de
Mentrostant, un membie de I'associaci6 pot ocupar

d'encarregar de cada grup de lreball, a

k) Dur a lermb les gestions necessAries dqvant d'organismes p0bllcs, entltats l altres persones, per
aconseguir:

-sLibvoncions o allres ajuts

-l'0s de locals o edificis que puguin arribar a ser'un lloc de convivdncia i comunicacid i tamb6 un
cenlre de recuperacl6 cluladana

/) Obrir comptes corren[s i llibretes d'eslalvis a qualsevol establiment de crddit o d'estalvi I disposar
dels fons que hi hagi en aquest dipdsit. La disposicid dels fons es delermlna a l'artlcle 28.

rn) Resoldre provisionalment qualsevol ca$ que no hagin previst els estaluts i donar-ne comple en la
primera reuni6 de l'Assemblea General.

j
4jj
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Aquesl document 6s cdpia autdnlica degudament diligenciada del que consta insctit en el Registre d'associaclons de
Barcalona

Amb el 6di segur de verificaci6 00635M01X75D88m es pot mnsultar aquesl document a l'adreqa
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n) Quals€vol alka facultat.que no estigui atfibuida d'una manera especlfica a algun altre drgan de
govern de I'agsqciaci6 g que li hagi e$lat dolegada oxpnassamenl.

Mlcle 16

t. La Junta DirocliVa, convocada pr6viament pel president c per la persona que el substitueixi, s'ha de
leunir en sesei6 ordinAria amb la periodicilat que els seua membre* decidehin, que en cap cas pot
sar inferior a una vegada cada trimeslre.a

.2. S'ha di reunir e,n sesti6 extraordinAria quan la convoqui amb aquest carader el president o bd si
ho sol.licila un ter95 dels membreE que la componen.

tuticla 17

1. La Junta Dlrec{lva queda constituida vdlldament si ha estat convocada amb antelaci6 ihi ha un
qudrum de la meitat m6s un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a loies les reunions que es convoquin,
encara que, per causes juslificades, poden excusar-se'n. L'assist6ncia del preisidenl o del secrelari o
de les persones que els subsliiueixin hi 6s necess&ria sempre,

3. La Junta Direcliva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

lrectiva pot delggar alguna de les seves facullais en una o diverses comissions o grups
de treball si compte, per fer-ho, amb el vol favorable de dos tergos del.seus membres-

2. Tambd pot nomenar, amb el maleix qudrum, un o uns quants mandataris per. exercir la funci6 que
els confii, amb les facultats.que cregui.oport* conferir-los en cada cas"

Adicle 19

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer c,onslar en el llibre d'actes i han de ser slgnats pel
secretbri i el president. En iniciar-se cada reuni6 de la Junta Directiva, s'ha de llegir I'acta de la sessid

'anlerior perqu6 s'aprovi o es reclifiqui, segons escaigui.

.Capftol V- La presldincla I la vicepreslddncla

Articb 2A

1. S6n prdples de la presidrlncia les funcions seg0enis:

4. gs pot nxai lna alka pariodidtal
5, Es pol tlxal un allro percsnlalge,

",. 
l' ,.' ''
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a) Dlrlglr i representar legalment I'associaci6, per delogacld de I'Assemblea General I de la Junta
Direcliva.

b) Presldk i dirigir els dsbats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Eqtablir la convocaldria de les reunions de I'Assemblea General lds la Junta Direiliva.

e) Vlsar les actes iels certificals confeccionals pel secretari de I'associaci6.

f) Les atribucions restants prdpies del cirrec i les delegades per I'Assemblea General o la Junta
Direcliva.

2. El presldent 6s substilull, en cas d'absAncia o malaltia, pel vicepresident o et vocal de m6s edat de
la Junta, per aquest ordre.

Capllol Vl, La lreeorerla I la Fecretarla

El lresorer t6 com a funci6 la custddia iel conlrol dels recursos de I'dssociacid, com tairbA I'elaboraci6
del pressupost,.el balang ila llquldaci6 de comptes. Porta t,rn llibre da'caixa Slgna els rebuls de
quotes i altres docum€nts de tresoreria. Paga les fbctures aprovades per la Junla Directiva, les quals
han de ser visades previam€nt pel presldant, i ingressa ei qire sobra en dipdsiis oberli en
eslabliments de crAdit o d'estalvi.

Arlicle 22

Fl secrelari ha de cuslodiar la documentaci6 de I'associaci6; alxecar, redaqtar lslgnar les actes de les
reunions de I'Assemblee General.i la Junia Direcliva; redactar iautorilzer els Ceiificats.que calgui
lliurar, itramb6 portar el llibre de regislre de socis.

Capitol Vll. Le* comlselong o greps de trsball

Articla 23

La creaciO I constitucl6 de qualsevol comissi6 o grup de lreball, l:han de planteJar els m€mbres de
l'associacid que vulguln formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
que es propgsen di.rr a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grup.s de treball, els
encarregats dels quals ll han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Aquest document 6s cdpia autAntica degudament diligenciada del que consta inscril en el Registre d'associacions de
Barcelona

Amb el codi segur de verificaci6 00635M01X75D88m es pot consullar aquest document a t'adrega
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Capltol Vlll. El r6gim econ6mic

Arlicle 24.

Aquesta associa0i6 no t6 palrimonifundaciqriai.6 |

Arttcle 26

Els recursos economics de l'assdqiaci6 es nodroiion de:

a) les quotes que llxa I'Asseniblea Gerleral por als $eus membr€s

b) les subvencions oflclals o partioulars

c) les donaclons, lgs herEneies o els llegats

d) les rendes del patrimoni matelx o b6 allres ingressos que puguin obtonir'se

Article 26

Tots els mernbres.de l'associaci6 tonen I'obligacid de sostenir-la econdmicament, mitjansant quotes o
delrames, de.la manera i en la proporoi6 que tietertnini I'Assemblea Geheral, a proposta ds la Junta
Direstlva.

L'Assembled General pot est?blir quotes d'ingr6r, quotes periddiques mensuals *-que s'abonaran p€r

L'exercici econ6mlc.coincideix amb I'eny natural iqueda tancat el 31 de degembre-

Adicle 28

Fn els compte$ corrent$ o llibretes d'eslalvis obirtes.en e$lab'iments de ci€dit o d'estalvi, hi han de

figurar les signatures del presiddnl, el tresorer i el secreiari.

Fer poder dlsposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes,.una de les quals ha de ser la del tiesorer
o b6 la dal president.

Gapltol lX. El r€gim disclptinari

Articla 29.

L'drgan de govern pot sancionar les irrfraccions comes€a pels socis que incompleixen les sevqs

obligacions.

Aquest document €s cdpia autBniica degudament diligenciada del que consla in$tit en el Registre d'associacions de

Sarcelona
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Aquestes lnfracclons es pocien qualilicar de lleu3, greus i molt greus, I les sancions coneeponents
poden anar des d'una amonest€ci6 fins a i'expulsi6 de J'asgociaci6, segons gl que sstabteixi el
reglament intem,

El procedimenl sanclonador s'lnlcia d'olici o b6 com a conseq0dncla d'una denincia o comunicaci6.
En 9l lermini de 10 dies, la Junta Direcllva nom€na un inslructdr, que |rdmita I'expadiilnt sanclonador i
proposa la resolud6 en sl termlnl de '15 dies,. amb audiencia prCvia dol presumpte inlractor. La
resolucjd final, gue ha de eer moUvada I aprovada per dues terceres parts dels mombres de la Junta
Directiva, l'adopla aqueit 0rgan de govemtamb6 dlns- d'un perlode de 15 dies.

Contra les sancions per faltes .greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
lnteressade6 hi poden rec6rrer, si el regtamenl lnlern estableix el procediment 'per 

fer-ho, davanl la
primera assemblea general que lingui lloc.

Capitol X. La dlsaoluci6

Mide 3a

L'associaci6 pot ser diesolta.si ho acorda I'Assemblea General, convoc.ada amb caricter extraordinari
expressament per a aquesl fi.

Adicle 31

1. Un cop acordada la dissoluci6, llAssemblea General ha de prendre les mesures oporlunes tant pel
que fa a la dastinaci6 dels b6ns i drets de I'associacl6, com a la flnalltat, l'exlincid i la liquidaci6 de
qualsevol operaci6 pendent.

2. LAssemblea ostA facullada per elegir una comissi6 liquidadora sempre tiue ho regul necessari,

3. Els membres de l'assoclacl6 €stan exempls de responsabilitat peJsonal. La seva responsabllllal
queda llmitada a complir les obligacions que ells malelxos hagln contret vpluntdriament,

4. El romanenl nel que resulti de la liquidaci6 s'ha de lliurar directament a I'entitat priblica o privada
sense afany de lucre que dins l'dmbit lerritorial d'actuaci6 de I'associacl6 hagi destacat mds en la Seva
activitat a favor d'obres bendliques.

5. Les funcions de llquidacl6.i d'exeqrcl6 dels acords a quB fan referdncia els apartals anteriors
d'aquest mateix article s6n competdncia de la Junta Directiva si I'Assemblea General no oonferelx
aquesta missi6 a una comissi6 liqukJadora especlalment designada..

SANT ANDREU DE LLAVANERES ,26 de JQ

\r*[."=*=,y'-
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Gen.rrlitat do Catalunva
Departamenl dc Juetlcia
Dirocci6 Gcneral de Orct
i d'Entilats Jurldiaucs
Subdlrcccl6 Gcncrrl d,Entnati
Juridlqurs i dct pr.tcctorlt

Acta fundaelonal de I'aagoeiacid

Dades de la reuni6

de luny de 20'15 ANDREU DE LLAV

d'edat

Nom.i cognorne Malor d'odat

El rl Eno

Major d'edai

Elgt Eno

DNI/NIF/NIE

DNIiNIFiNIE

Acords

de Maree I Pares d'Alumnes ESCOLA JAUME LLULL
1. Es eonstitueix lAesociaci02
2. S'aproven els eatatuls pels quals s'ha de regir.
3. $'eiegeix la Junta Directiva amb l€ oomposici6 segilenll

Nom i cognoms, president/a
Nom i mgnoms, secretarildria
Nom i cognoms, lresorer/a
Nom i cognom", lffi
trry

-

c{;-,-:-€J

@ ieitres, cam a ,nlnih, i dd {slss ss n han de tgr €onsttr loteB que se'n domanen. A m6s, csl ad.lljlllsr a

aqussl€ acla els ddxmBr{s doa8dltatlus de h ld€otfist ds c€dascuns (NlF, p€ssaport o largeta de t$id$ficia}.



L ra hiiiqry'thH; t'f i i;delt'i[r i,ririilim tgrat que 8ts €6tatuls. ouan se ra* d'una arsodocro ]uvcntl, convd lnolour .n ts deromlnlotd tr]

suflt €0p.dfiqu6n, la Junh ttr€cuva 16 allre8 mcmbm!, dhan dc br oonolsr a conllnu0d6" Crl lanlr p!o86nl qug bb
' 

. iht6{ii$' fi r i'ffiiffi;ff""fi ffi;ffi#J#
'A. $ iii"tirr iporAaonr 6ler o conprom6ra6 il prttmonl lrildsl {te |cntltel, cal Jndio.r la nalulrlosN dsls bers, el tllol I l€r condlcjonr d'a!'ort d6, llr

scila wlocacl6 rl m !6n €n dhslr.
5, Aqu€sl doaument h8 dtnr sigmt per iob els sods fundrdor!. A co{rtr'nuaci6 de oada 6l!natu0 r'hil desoriure el nom I co0nofis d€ 18 pciloni r
la qual oonespon.

En complimstd de le Llel orydnlcd 16/1999, ds '13 de {g€embre, d9 pro{occlo d€ dade! dB oaradsr porsonal, s'lnbm! que lss dsdsE peIEonElB
tatlllbdls Chlegrann an m flxcr dsl Deprdr.rpnl d€ J{rrtffr d! h Gcnerallht ds.C.lalunyr snomenrt Reglrh€ d'enlirls, rmb la llnrliht d'cxetdr?l
reglrtrsmtnt I ooltlrol ds los o'ltifals i,rldhu€r 6ob19 les quals 16 comp€Bncb la GBnslalihL .

Aquldei dtdoa palloiab no so cdallnn iora dels caroa prevbtoo a lE nmnalh/a. Ls preo6iibol6 d'aquest docun€nl conslltlJok un dLentmeht For
tldl6r hr dedlr qua mfltl.
L'dEan admhlstraflu rcspontabl€ d'aquest fihor 6e la Dlrecd6 Gsns.al de Drst ld'Entttab Jurldlqer. Es pod€n €xerdr 6ls dGb dloc€s, rccdtLa.
d6, conc€l.hclo I opoeld6 envlanl ona rol.ndtud acompanyada art una coda dun document ldcntflcalfu tlcd, por qt'hovol mIF que ddxl
consGncla dsl seu €nvlamsnl I reocpcl6, a la sgu de forgan osmenlal crner do Pau Clais, 81 08010 Barelona, o be hnetont uns iol'llcltud ar$
rignrhra clea'tnDnha ooilllcodN pcr unr enlibt r€ooneguda r frdrcgr scloont

CESAR TORELLO TOMAS

C/.Mlnerva, 33, 1er, le. Sant Andreu de Llavaneres

Major d'edat.
43.6S1.561-F

ANNA PERA FARNES

C/.Minerva, 14, baix, 1e. Sant Andreu de Liavaneres

Major diedadt.

38.818.464-F

Gcnoralllai de CelalunYa

Pr*lll'tHilli,?#3'fJ&Deoartlmeni de Jus
Dirbcci6 Gcnsral dG

!F;r if$?#'i':if':,. o' F'r,."'.i;fi;ia-u.il dil Prorctorel
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