ASSOCIACIÓ D'ALUMNES
Benvolguts companys us convocam a la pròxima assamblea extraordinària d'estudiants, que tindrà
lloc el pròxim dilluns 2 de novembre al pavelló del centre, per tractar els següents temes:

Votacions per al canvi d'estatuts de l'associació.
Constitució de la nova junta directiva.
Precs i preguntes.

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE IES JOSEP FONT I TRIAS
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, ÀMBIT I DOMICILI
ARTICLE 1. Es constitueix l'Associació d'Alumnes i ex alumnes del Centre IES JOSEP FONT I TRIAS
que es rgirà 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, 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Expressar les opinions dels alumnes en tot el que afecti la seva situació en el centre.
Col·laborar en la feina educativa, i en les activitats complementàries i extraescolars del centre.
Promoure la participació dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre.
Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l'acció cooperativa i la feina en equip.
Promoure federacions i confederacions, segons el procediment que marca la legislació vigent.
Facillitar l'exercici dels drets dels alumnes, reconeguts per la legislació vigent, i especialment aquells
recollits en l'article 6 de la Llei orgànica reguladora del dret de l'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 públic.
h) Promourei facilitar la representació i la participació dels alumnes en els consells escolars, dels centres
sostinguts amb fons públics.
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.
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 IES Josep Font i Trias
C/d: Punta de Son Quint
núm. s/n d'Esporles
CAPÍTOL II. DE LES PERSONES ASSOCIADES: DRETS I DEURES.
ARTICLE 5. Podran ser socis de l'Associació qualsevol dels alumnes que hagin estat o siguin alumnes
matriculat en el centre.
ARTICLE 6. Els alumnes i/o ex alumnes del centre que vulguin pertànyer a l'Associació, en col·licitaran
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
adjuntaràl'oportuna credencial, en cas d'acceptació.
En cas de denegació, se n'acompanyarà l'escrit motivat. Contra aquesta denegació, es podrà recórrer davant
l'assamblea general extraordinària.
ARTICLE 8. Es causarà baixa en l'Associació per algun dels motius següents:
a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
b) Impagament de les quotes establertes.
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 per allò establert en els apartats b) o c) es produiran per acord de la junta directiva després
d'haver escotat el soci afectat. El soci que cnonsidera injusta la seva separació podrà recórrer davant
l'assamblea general extraordinària, la qual haurà de confirmar o revocar els acords.

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 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) Abonar la quota indicada per l'assamblea general en base a la condició de soci.
CAPÍTOL III. ÓRGANS DE GOVERN
ARTIVLE 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'assamblea general és l'òrgan superm de l'Associació i serà convocada 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 auoritzat 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'assamblea general recauran en els socis que els ocupin en la junta
directiva.
ARTICLE 13. L'assamblea serà convocada per la junta directiva i, en nom seu, pel president, mitjançant
escrit dirigit a cada soci, on constarà l'orde del dia.
ARTICLE 14. Són funcions de l'assamblea extraordinària:
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'assamblea 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 a l'article 28.

ARTICLE 16. Les Assamblees 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'assamblea general hauran de trancórrer un
mínim de 10 dies. La segona convocatòria s'efectuara mitja hora després de la primera.
Perquè els acords de l'Assamblea siguin vàlids, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents.
ARTICLE 17. La junta directiva està composta pel president i el secretari (Pot existir el càrrec de
vicepresident) i 2 vocals.
ARTICLE 18. El període de mandat de la junta directiva serà de dos anys, amb renovació completa. Els
membres podran ser reelegits. La junta directiva podrà ser renovada abans d'haver acabat el mandament si
així ho demana la meitat dels membres associats.
ARTICLE 19. Tots els càrrecs seran nomenats per l'assamblea general d'associats mitjançant elecció
directa per cada un dels llocs prevists en l'article 18. Si al llarg es produïssin en els llocs específics algunes
vacants dels citats càrrecs, es realitzarien eleccions anticipades.
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 o sol·liciti la tercera part, com a mínim, dels membres de la junta.
Serà obligatòria l'assistència a les sessions i en 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'assamblea general.
b) Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'assamblea 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'assamblea les quotes ordinàries i extraordinàries que es creguin convenients.
h) Exercir totes les altres funcions que no siguin expressament assignades a l'assamblea general.
ARTICLE 22. Són funcions de la presidència:
a) Exercir de representació de l'Associació davant tot tipus d'autoritats, tribunals, organismes públics o
privats o davant la direcció del centre.
b) Presidir l'assamblea 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 activats de l'Associació i els treballs de la junta directiva, i dinamitzar-la.
f) Convocar l'assamblea general en nom de la junta directiva.
ARTICLE 23. Són funcions de la vicepresidència ( Si hi ha vicepresident/a):
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.

