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ASSUMPTE: NOTIFICACIO RESOLUCIO D'ADAPTACIO D'ESTATUTS "MARES 1 PARES
D'ALUMNES DEL COL.LEGI PUBLIC SANTA TERESA DE VALENCIA". A LA LLEI ORGÀNICA
1/2002 DE 22 DE MARÇ, REGULADORA DEL DRET D'ASSOCIACIO
Presidentla de l'Associaci6:
"MARES 1PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PUBLIC SANTA TERESA DE VALENCIA"
CI Salvador Giner, 14
46003-Valencia
En el dia de la data, la Direcci6 General de Justicia ha dictat la següent Resoluci6:
"Vist l'expedient d'adaptaci6 a la L1ei Orgànica 112002, de 22 de març, reguladora dei Dret
d'Associaci6, instruït a instància de SriSra. Eugenia Sancho Segarra, president/a de l'Associaci6
denominada "PPAA COLEGIO PUBLICO E.G.B. SANTA TERESA", inscrita amb el numero 2448, en
la Secci6 1" dei Registre d'Associacions.
Antecedents de fet
Primer. Segons consta en el certificat de l'acta de la reuni6 extraordinària de l'Assemblea
General, celebrada amb data 10 de març de 2004, expedida per ei/la Secretarila de l'entitat, amb el V. 1
PI. dei President/a, l'associaci6 ha canviat el seu nom, passant a denominar-se "MARES 1 PARES
D'ALUMNES DEL COL.LEGI PUBLIC SANTA TERESA DE VALENCIA", i queda acreditat que
l'Associaci6 es troba en situaci6 d'activitat i funcionament, aixl com quin és el seu actual domiclli social,
en la CI Salvador Giner, 14 46003-Valencia, la identitat dels components dels seus àrgans de govern 1
representaci6, i la data d'elecci6 0 designaci6 d'aquests.
Fonaments de Oret

1. Té la competència per a resoldre sobre la procedència de l'adaptaci6 sol.licitada la Direcci6 General
de Justicia, segons el que disposa el Decret 153/2005, de 28 d'octubre, dei Conseil pel quai s'aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justicia, Interior i Administracions Publiques.
II. L'article 22 de la Constituci6 reconeix el dret d'associaci6; l'article 49.1.23 de l'Estatut d'Autonomia de
la Comunitat Valenciana reconeix competència exclusiva a la Generalitat Valencia na sobre fundacions y
associacions de caràcter docent, cultural, artlstic, benèfic assitencial y semblants, que desemvolupen
principal ment les sues funcions a la Comunitat; l'article 16,1 de la L1ei Orgànica 112002, de 22 de març,
reguladora dei Dret d'Associaci6, estableix els requisits per a procedir a la modlficaci6 dels Estatuts i
l'article 28.2 b dei mateix text legal regula la documentaci6 que ha de depositar-se en el registres
d'associacions, ais mateixos efectes de la seua modificaci6.

Per tot aixà, vistos el preceptes legals esmentats i la resta de general i pertinent aplicaci6
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CONSELLERIA DE JUSTICIA,
ADMltilSTRACIONS

RESOlC
Inscriure l'adaptacié a la L1ei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora dei Dret d'Associacié,
dels Estatuts de la denominada "MARES 1 PARES D'AlUMNES DEL COL.lEGI PUBLIC SANTA
TERESA DE VALENCIA".

Contra aquesta ResoJucié, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada
davant dei Secretari Autonémic de Justicia, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la
seua notificacié, de conformitat amb allé que s'ha disposat pels articles 114 i 115 de la L1ei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Publiques i dei Procediment Administratiu
Comu. Tot aixà sense perjui que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna".
El que amb rimissié d'un exemplar de Certificat del'Acta i Estatus, li notifique a vosté, perquè en
prenga coneixement i l'entitat que presideix
València, a 6 de arç de 2007
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE JUSTi lA, TERIOR
JADMINISTRACIO S PÛ L1QUES

ESTATUTS DE l'ASSOCIACIO DE MARES, PARES D'AlUMNES
Col.legi Pùblic Santa Teresa de Valencia

CAPITOl 1.- DENOMINACIO, OOMICILI, ÀMBIT, FINS 1 ACTIVITATS.
Article 1er,-Oenominaci6.
Es constitueix l'Associaci6 de Mares i Pares d'Alumnes dei CoUegi Pùblic Santa Teresa de
València acollida al que disposa la L1ei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora dei Oret
d'Associaci6, i a l'empar dei que disposa l'article 22 de la Constituei6, sense ànim de lucre.
Article 2on.- Personalitat Juridica.
L'Associaci6 ès una entitat amb personalitat juridica pr6pia i plena capaeitat per a obrar,
adquirir, posseir, gravar i alienar, tota classe de béns, aixi corn per a realitzar tota classe
d'actes i col'!aboracions per al compliment dels fins previstos en els presents Estatuts i els
que li siguen assignats per les L1eis.
Articule 3er.- Domicili i àmbit d'actuaci6.
L'àmbit de l'Associaci6 ès local i el seu domicili social es fixa en el Centre, situat al Carrer
Salvador Giner nùmero 14 de la localitat de València C.P. 46003.
Article 4rt.- Fins.
L'Associaei6 de Mares i Pares d'Alumnes es constitueix per al compliment dels següents
fins:
a) Assistir a les Mares, Pares 0 Tutors en tot all6 que concemeix a l'Educaci6 dels seus
fill/es.
b) Defensar els drets de les Mares i Pares en relaci6 a l'Edueaci6 dels seus fiIIs/es.
c) Participar en l'e/ecci6 dels representants dels Mares i Pares en els àrgans Col'legiats dei
Centre, presentant candidatures, vetlant per l'objectivitat dei procès eleetoral i eol·laborant
en la eorrecta realitzaci6 de les e/eecions.
d) Participar en els àrgans dei Municipi, Comarca, Zona, Provineia, Comunitat Aut6noma 0
Administraci6 Central de l'Estat, en els que es troba establert 0 es vulga la presèneia de
l'Associaci6, fins i tot mitjançant la presentaci6 de candidatura.
e) Col'laborar en la tasca educativa de/ Centre, promovent i organitzant la realitzaci6
d'activitats extraeseolars i eomplementàries, culturals, esportives i reereatives.
f) Informar, orientar i estimular a a les Mares i Pares respecte a les obligaeions i drets en
relaei6 amb l'Edueaci6 de les seues filles/s.
g) Col'laborar en l'eUaboraei6, desenvolupament 0 modifieaei6 dei Reglament de Règim
Intern dei Centre.
h) Promoure i facilitar la participaci6 de les Mares i Pares en el control de la gesti6 dei
Centre.
i) Fomentar les relacions de cooperacio dei Centre amb altres establiments escolars i els
seetors soeials i culturals de l'entorn.
j) Promoure la plena realitzaeio dei principi de gratuïtat en /'àmbit dei Centre, aixi com
l'efectiva igualtat dels drets de tots els seus alumnes sense discriminaei6 per raons
soeioeconèmiques, ideologiques, confessionals, raça 0 sexe.
k) Requerir ais Poders Pùblics el compliment de les L1eis, Reglaments i Plans d'Actuaci6 pel
que fa a l'Educaci6.

1) Desenvolupar programes d'Educaci6 familiar per a proporcionar a Mares, Pares i Tutors,
coneixements i orientacions relacionades amb la seua funci6 educadora.
m) Contribuir a l'adequat funcionament dels diversos serveis dei Centre.
n) Promoure reunions de col'laboraci6 i contribuir a les bones relacions entre tots els
Estaments de la Comunitat Escolar.
ny) Vetlar pel respecte ais drets dels Alumnes.
0) Representar els interessos generals de les Mares
Pares davant les Instàncies
Educatives i altres Organismes.
Article Sé. Activitats
Per al compliment dels seus fins, l'Associaci6, podrà sol'Iicitar el seu ingrés i participar en la
Federaci6 Provincial que a l'efecte estiguera constituïda.
Per a sol·licitar l'ingrés serà necessari l'acord de l'Assemblea General Extraordinària
convocada a tal fi.
A més a més, es realitzaran les següents activitats:
a) Reunions de mares i pares.
b) Organitzaci6 de conferències, debats i col.loquis.
c) Organitzaci6 d'escoles de pares.
d) Organitzaci6 d'activitats extraescolars i complementànes.
e)Realitzaci6 d'entrevistes amb l'equip directiut dei centre i també amb l'Administraci6
educativa.
f) Realitzaci6 d'Entrevistes amb altres Associacions educatives 0 socials.
g) Qualsevol altres activitats que directament 0 indirecta s'hagen de realitzar perque aixi
quede establert per lIei.

CAPITOl 1/,- ElS ASSOCIATS.
Article 6é.-Els socis.
a).- Seran socis les Mares, Pares 0 representants legals dels Alumnes matriculats en el
Centre, sempre que ho sol·liciten expressament.
b).-En el cas que la Mare i el Pare 0 el Tutor i la Tutora de l'alumnale, ostenten la condici6
de socis, els dos tindràn veu i vot en les reunions de l'Associaci6.
rticle 7é.-Els drets dels associats.
Seran drets dels associats:
a) Elegir i ser elegible per a totes les funcions representatives de l'Associaci6.
. b) Tindre veu i vot en la forma especificada a l'Article anterior.
c) Prendre part en totes les activitats de l'Associaci6 i utilitzar els serveis que puguen
establir-se en benefici dels socis.
d) Dirigir peticions i proposar iniciatives ais àrgans de Govem de l'Associaci6.
e) Demanar i rebre de la Junta Directiva quanta informaci6 precisen
sobre la gesti6 associativa.
,--r.t--!--L, f) Les altres que es deriven dels presents Estatuts i de les L1eis.
Article 8é.-Els deures dels associats.
Seran deures dels associats:
a) Complir els Estatuts de l'Associaci6 i els acords de l'Assemblea.
b) Assislir a totes les reunions i actes convocats per la Junta Directiva. Per a poder exercitar
el dret a vot els socis hauran d'estar al corrent dei pagament de les quotes ordinàries, que
es posaran al cobrament de Setembre a Desembre de cada any, i les extraordinàries
corresponents al curs escolar. Cas contran podrà assistir a les Assemblees i reunions de
Junta Directiva amb veu per6 sense vot.
c) Contribuir econèmicament al sosteniment de l'Associaci6 en la forma que s'estableixca
per l'Assemblea.
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Art. 10.- Règim Sancionador.
La separacié de l'Associacié dels associats per motiu de sancié tindrà IIoc quan s'acometen
actes que els facen indignes de continuar pertanyent a l'Associacié.
Es presumirà que existelx aquest tipus d'actes:
a) Quan deliberadament, l'associat pose obstacles 0 impedeixca l'acompliment dels fins
socials.
b) Quan intencionadament obstaculitze el funcionament dels organs de govern i
representacié de l'Associacié.
En qualsevol cas per a acordar la separaci6 per part de l'organ de govern, serà necessari la
tramitacié d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de l'associat afectat.

CAPITOl 111.- ORGANS DE GOVERN.
Article 11.-l'Assemblea General.
L'Assemblea General ès l'organ suprem de govern de l'Associaci6, intgrat per tots els
associats per dret propi irrenunciable 1en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel
principi majoritari 0 de democràcia interna.
Tots els membres quedaràn subjectes ais acords de l'Assemblea General, fins i tot els
absents, els disidents i els presents que s'hagen abstés de votar.
Article 12.-Reunions de l'Assemblea.
L'Assemblea General es reunirà una vegada a l'any, obligatoriament en el primer trimestre
el Curs Escolar en sessi6 Ordinària, per a l'aprovaci6 dels Comptes, Pressupost i
Programa General d'Actuacié Social. Es reunirà en sessié Extraordinària sempre que ho
sol'licite formalment un cine per cent dels associats a la Junta Directiva.
Article 13.- Convocatoria de les Assemblees.
L'Assemblea General comprèn a tots els associats.
Totes les sessions seran per escrit i convocades pel President, amb expressa indicaci6 de
l'Orde dei Dia establit per la Junta Directiva.
Les convocatories hauran de dirigir-se ais domicilis particulars dels associats amb, almenys,
inc dies d'anticipacié, i publicar-se en el tauler d'anuncis de l'Associacié.
A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seràn designats el President i el secretari
de la mateixa.
El secretari redactarà l'acte de cada reunié que reflectirà un extracte de les deliberacions, el
text dels acrod que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. AI començament
de cada reunié de l'Assemblea General es IIegirà l'Acta de la reuni6 anterior amb la finalitat
de que s'aprove 0 no.
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d) CoHaborar activament en el compliment dels fins de l'Assoclacl6 1en l'eficàcia d'execucié"1IACC n'
dels mateixos.
Article 9é.-Motius de baixa.
Es causarà baixa en l'Associacié per:
a) La propia voluntat de l'interessat comunicada per escrit Podrà percebre la participacié
patrimonial inicial i altres aportacions economiques realitzades sense icloure les quotes
de pertanyença a l'Associacié i sempre que la reducci6 patrimonial no implique
perjudicis a tercers.
b) No satisfer les quotes fixades si es deixara de fer durant un curs escolar.
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Article 14.- Competències i Validesa dels Acords.
L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatoria quan concèrreguen,
presents 0 representats la majoria dels associats, i en segona convocatoria qualsevol que
siga el nombre d'assistents, i s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el
mateix lIoc.
En les reunions de "Assemblea General, correspon un vot a cadascu dels membres de
l'Associaci6.
S6n Competència de l'Assemblea General:
a) Aprovar la gestiè de l'organ de representaci6.
b) Examinar i aprovar 0 rebutjar els pressuposts anuals d'ingressos i despeses, aixi com la
memoria anual d'activitats.
cl Establir les Iinies generals d'actuaci6 que permeten a l'associaci6 complir els seus fins.
d) Disposar totes les mesures dirigides a garantir el funcionament democràtic de
l'Associaci6.
e) Fixar les quotes ordinàries 0 extraordinàries.
f) Elegir i destituïr ais membre de l'èrgan de representaci6.
g) Adoptar els acords referents a :
Expulsi6 dels socis a proposta de l'organ de representaci6.
Disposar i alienar béns.
SoHicitar la Declaraci6 d'Utilitat Pûblica de l'Associaci6.
Sol'Iicitar la integraci6 en Federacions.
Modificar els Estatuts.
Dissoldre l'Associaci6.
Elegir la Junta Directiva.
Remuneraci6, en el seu cas, dels membres de l'èrgan de representaci6.
Eis acords es prendran per majoria simple de les persones presents 0 representades, quan
els vots afirmatius superen ais negatius. No obstant, es requerirà majoria qualificada de les
persones presents 0 representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la
meitat, els acords relatius a la disoluci6 de l'associaoci6, modificaci6 dels estatuts,
disposici6 0 alienament de bens i remuneraci6 dels membres de l'organs de representaci6,
sempre que s'haja convocat especificament, amb eixe objecte l'Assemblea corresponent.

CAPITOl IV.- l'ORGAN DE REPRESENTACIO.
rticle 15.- Corn osici6 de la Junta Directiva.
'Associaci6 estarà administrada per una Junta Directiva.
La Junta Directiva, elegida per l'Assemblea, es reunirà per a determinar els seus càrrecs i
Juncions segons s'arreplega en estos Estatuts.
La composici6 de la Junta Directiva serà:
Presidentla
Vicepresidentla
Secretàri/a
Tresorer/a
4 vocals com a mlnlm, i tots els qui vulguen, segons necessitats, i previ acord de
l'Assemblea General, havent d'assignar-Ios un nombre d'ordre.
L'elecci6 dels membres de l'organ de representaci6 es farà per sufragi lliure i secret dels
membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol
membre podrà presentar-se, seran requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en pie
us dels drets civils i no tenir imcompatibilitat establerta amb la legis/aci6 vigent, resultant
elegits per ais càrrec de President, Secretari, Tresorer i vocals els candidats que hagen
obtés el major nombre de vots i per aquest ordre.
Eis càrrecs descrits al paràgraf anterior han de recaure obligatèriament en persones
diferents.
L'exercici dels càrrecs serà gratuit.

Art. 16.- Durada dei manament de l'organ de representaci6.
La Junta Directiva tindrà un manament de dos anys de durada, i podran ser reelegits
indefinidament.
El cessament dei càrrec abans d'extingir-se el termini reglamentari es deurà a:
a) Dimissi6 voluntària presentada mitjançant un escrit en el que es raonen els motius.
b) Malaltia que Incapacite per a l'exercici dei càrrec.
c) Causar baixa com a membre de l'Associaci6.
d) Sanci6 imposada per una falta comesa en l'exercici dei càrrec.
Les vacants que es pogueren produïr en els càrrecs de la Junta Directiva podran cobrir-se
provisionalment per qualsevol dels seus membres fins que es celebre la primera reuni6 de
l'Assemblea General.
En el cas de no haver-hi cap substitut més, la Junta Directiva podrà cobrir provisionalment,
per qualsevol dels seus socis, fins que se celebre la primera reuni6 de l'Assemblea General.
Article 17.- Competències de l'Organ de Representaci6:
L'organ de representaci6 té les facultats següents.
a) Execuci6 dels acords adpotats en l'Assemblea General.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes publics,
l'exercici d'accions legals i la interposici6 dels recursos petinents.
c) Admissi6 de socis i propostes a l'Asemblea General per a la seua expulsi6.
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de
l'Associaci6 han de satisfer.
e) Establir l'ordre dei dia de les Assemblees Generais.
f) Comunicar al registre d'associacions la modificaci6 dels estatuts acordada per
l'Assemblea General en el termini d'un mes.
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea Genereal per a
que els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h) Portar una comptabilitat conforme a les normes especifiques que permeta obtenir la
imatge fidel dei patrimoni, dei resultat i de la situaci6 financera de l'entitat.
i) Efectuar l'inventari dels bens de l'Associaci6.
il E\.Iaborar la memoria anual d'acitivats i sotmetre-Ia a l' aprovaci6 de l'Assemblea General.
k) Resoldre provisionalment, qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte
d'aixo en la següent Assemblea General.
- , )) ualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera especifica en aquestos
/ ~ tatuts a l'Assemeblea General.
Article 18.- Reunions de l'Organ de Representaci6.
Qualsevol associat podrà presentar en la Secretaria de l'Associaci6 la seua candidatura,
personal 0 col'Iectivament, per a cobrir els càrrecs a renovar (vacants) de la Junta Directiva,
amb vista a l'Assemblea.
La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes i sempre que fora convocada pel
President. També haurà de reunir-se a petici6 d'un terç de la totalitat dels seus components.
La convocatoria serà cursada pel Secretari expressant l'Ordre dei Dia.
i. Eis acords s'adoptaran per majoria simple decidint en cas d'empat el vot de qualitat dei
President.
Article 19.-. El President/a.
E1 President ostenta la representaci6 de l'Associaci6, presideix les reunions socials i respon
davant de l'Assemblea de la gesti6 realitzada per la Junta Directiva. Té la disposici6
conJunta amb el Tresorer dels fons socials, ordenant els pagaments necessaris d'acord amb
el Pressupost social.
E1 President serà elegit per la Junta Directiva d'entre els seus membres en la primera
reuni6 que es convoque, per majoria absoluta en la primera votaci6, cas de no aconseguir
cap dels candidats la dita majoria absoluta, s'elegirà entre els dos candidats més votats per

~\.\~~\ V;\~-:-~i:,

,,;{f
;;j

\4
majoria simple.
"0i
Hi haurà un Vicepresident encarregat de substituir al President quan siga necessari. El
President, podrà delegar en el mateix les seues competències per a l'atencio 0 gestio
d'assumptes determinats 0 un conjunt dels mateixos, prèvia conformitat de la Junta
Directiva.
Article 20.- El Tresorer.
El Tresorer estarà encarregat de recaptar i conservar els fons i bens socials, pagarà els
lIiuraments expedits conjuntament amb el President, portarà els L1ibres de Comptabilitat,
el.iaborarà el Projecte de Pressupost que la Junta Directiva ha de presentar davant de
l'Assemblea General i prepararà els Comptes que hagen de sotmetre's a la dita Assemblea.
Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades
per l'organ de representacio, les quais tindran que ser visades prèviament pel President.
Article. 21.- El Secretari.
El Secretari atendrà les comunicacions i correspondència ordinària, portarà els L1ibres
d'Actes i la resta de reglamentari, lIiurarà Certificats dei seu contingut, conservarà l'arxiu,
vetlarà per la conservaci6 dels locals i guardarà el Segell de l'Associaci6.
1a més tindrà actualitzada la relaci6 dels associats.

CAPITOl V.- El RÈGIM ECONOMIC.
Article 22.- Patrimoni inicial i recursos econèmics.
L'Associaci6 manca de patrimoni fundacional. El patrimoni social que es vaja constituint
estarà composat per tots els bens que s'adquireixquen per a la realitzaci6 dels fins socials.
L'administraci6 dei patrimoni correspon a la Junta Directiva.
Eis recursos econèmics consistixen en les rendes dei patrimoni, les quotes dels socis
determinades per unitat familiar, les subvencions, lIegats i donacions que puguen legalment
acceptar-se, be procedisquen de persones fisiques 0 juridiques, pùbliques 0 privades,
nacionals 0 estrangeres que acorden concedir-Ies.
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Article 23.- Benefici de les Activitats.
Eis beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats economlques, incloses les
restacions dels serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de
l'Associaci6, sense que mai es reparteixca entre els associats ni entre els conjuges 0
persones que conviveixquen amb aquells amb anàloga relaci6 d'afectivitat, ni entre els seus
. parents, ni la seua cessio gratuïta a persones fisiques 0 juridiques amb interés lucratiu.

Article 24.- Quotes.
L'import de les quotes dels associats serà determinat en l'Assemblea General a proposta de
.)'
1
la Junta Directiva. No obstant els socis podran determinar lIiurement la seua propia quota,
. ". 1-f:.,. sempre que el seu import siga superior al. ~inim estab/it.
.
El pressupost anual ordlnan no excedlra 12020,24 Euros dei total dels fons soclals
~!J 1 disponibles en cada exercici.
~
L'Associaci6, a tra~és de la seua. Junta Directiva, podrà concedir 0 sol'licitar subvencions i
i! :1 l'
prestecs amb desli a la realltzaclo dels seus fins Estatutans.
L'Associaci6 no té ànim de lucre.
"
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CAPITOL VI.- DISSOLUCIO DE L'ASSOCIACIO.
Article 25.- Causes de dissoluci6 i entrega dei remanent.
L'Associaci6 es constituïx amb un termini de duraci6 indefinil. L'Assemblea General, reunida
en sessi6 extraordinària per a este fi, podrà acordar la dissoluci6 de l'Associaci6.
En cas de dissoluci6 s'anomenarà una Comissi6 Liquidadora, integrada per tres membres,
tots ells socis de l'Associaci6, que s'encarregaran de la liquidaci6 dei patrimoni social,
destinant el seu import a aquella entitat sense fi de lucre, dedicada a la realitzaci6 de fins
educatius amb un esperit semblant a la nostra Associaci6, que assenyale l'Assemblea
General Extraordinària.

En València, a 10 de Març de 2004.

Presidentla

Secretari/a
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