ESTATUTS
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
L’Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines està constituïda a Girona,
aquesta entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22
de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Aquesta associació no té finalitats lucratives i els seus objectius, específicament professionals, són
els següents:
2.1 El seu àmbit d’actuació és la Formació i Recerca dels ensenyants de matemàtiques.
2.2 Donar suport i assistència als membres de l’Associació en l’exercici de la seva professió.
2.3 Afavorir l’ensenyament, la recerca i la difusió de les matemàtiques a les comarques
gironines.
2.4 Contribuir a la millora de les condicions pedagògiques de l’ensenyament de les
matemàtiques.
2.5 Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat:
2.5.1 Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (d’ensenyants,
d’alumnes, de llibres, de revistes, de material pedagògic, etc.)
2.5.2 Promoure reunions, cursets, col·loquis, congressos i, en general, totes les activitats que
puguin ser d’interès.
2.5.3 Impulsar l’elaboració de materials didàctics per a la innovació en l’ensenyament de les
matemàtiques.
2.6 Divulgar documentació pedagògica, articles d’investigació i materials que es relacionin amb
l’ensenyament de les matemàtiques.
2.7 Potenciar la col·laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins de
Catalunya i de fora.
2.8 Qualsevol altre objectiu que es decideixi en una assemblea legal de l’Associació.

Article 3
El local social s’estableix provisionalment a la Universitat de Girona, Escola Politècnica Superior,
Edifici P-IV, Campus Montilivi de Girona (17003).
Article 4
L’associació té com a àmbit d’acció territorial, principalment, les Comarques Gironines, i s’adreça als
ensenyants de matemàtiques de tots els nivells dins l’ensenyament reglat, tant públic com privat.
Article 5
La llengua oficial i vehicular de l’Associació és la catalana.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 6
Podran ser socis:
6.1

Els ensenyants de matemàtiques de nivells: infantil, primari, secundari i universitari ja siguin
en actiu o no. Hauran de ser persones físiques, majors d’edat, amb plena capacitat per
obrar. Hauran d’acreditar la seva titulació. També es podran admetre altres persones
vinculades a l’ensenyament de les matemàtiques amb el vist i plau de la Junta Directiva.

6.2

Entitats jurídiques o col·lectivitats considerades com una unitat, que manifestin la seva
voluntat de pertànyer com a tals a l’Associació, prèvia acreditació i aprovació per part de la
Junta Directiva. Aquestes nomenaran un únic representant legal mitjançant comunicació
escrita i en les assemblees comptaran amb un vot.

Article 7
Són drets dels socis:
7.1 Participar en totes les activitats impulsades per l’Associació a gaudir dels avantatges
aquesta ofereixi.

que

7.2 Prendre part activa, amb veu i vot, a les reunions i assemblees, que convoqui la Junta
Directiva.
7.3 Ser elector i elegible pels diferents càrrecs i responsabilitats de l’Associació.
7.4 Estar en possessió d’un exemplar dels estatuts vigents.
7.5 Obtenir informació sobre les diverses activitats de l’Associació i la seva gestió econòmica.
Article 8
Són deures dels socis:
8.1 Satisfer i abonar les quotes que anualment s’estableixin en cada assemblea general.
8.2

Assistir a les assemblees i a les reunions a les que siguin expressament citats per
l’Assemblea o la Junta Directiva.

8.3 Acatar els presents estatuts i els diferents acords que s’adoptin per l’Associació a les seves
assemblees.
Article 9
Un soci serà donat de baixa per alguna de les següents causes:
9.1 Renuncia voluntària comunicada per un escrit adreçat al President.
9.2 Manca de pagament de les quotes.
9.3 Conducta que, segons l’Assemblea, causi un desprestigi a l’Associació.
9.4 Quan la baixa obeeixi als motius 9.2 i/o 9.3, serà perceptiva l’obertura d’un expedient en que
es donarà audiència al soci. L’acord de baixa serà adoptat per la Junta Directiva. El soci hi
podrà recórrer en contra davant la primera Assemblea General que es convoqui a partir del
dia següent a aquell en què l’acord li hagués estat notificat.
Article 10
Quan un soci hagi de residir temporalment a un lloc allunyat o hi hagi un altre motiu justificat, podrà
demanar a la Junta Directiva la baixa temporal. Mentre aquesta sigui vigent no pagarà les quotes però
mantindrà els seus drets.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 11
L'Assemblea és l’òrgan sobirà de l'Associació i és constituïda per tots els socis
Article 12
L’assemblea es reunirà de forma ordinària un cop a l’any, en el lloc i data que acordi la Junta
Directiva. Es reunirà de forma extraordinària convocada per la Junta Directiva a requeriment propi o
com a mínim de la meitat dels socis.
Article 13
Constitució de les Assemblees:
13.1 Les Assemblees, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en
primera convocatòria amb la majoria absoluta dels socis; en segona convocatòria, mitja hora
més tard, amb els socis presents.
13.2 Entre la tramesa de la convocatòria i la data de la celebració de l’Assemblea hi haurà un
temps mínim de dotze dies.
13.3 Les Assemblees es convocaran mitjançant comunicació escrita a cada soci en la
s’expressarà l’ordre dels assumptes que s’han de tractar.

qual

Article 14
És propi de l’Assemblea:
14.1 Aprovar la memòria i l’estat de comptes de l’exercici anterior presentats per la Junta Directiva.

14.2 Aprovar els pressupostos de l’exercici següent presentats per la Junta Directiva.
14.3 Elegir el President i el seu Consell.
14.4 Revocar qualsevol càrrec de la Junta Directiva, si s’escau.
14.5 Modificar els estatuts, si s’escau, i aprovar el reglament interior.
14.6 Ratificar l’expulsió d’un soci a proposta de la Junta Directiva.
14.7 Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els fins de l’Associació.
14.8 Constituir federacions o adherir-se a les ja existents.
14.9 Dissoldre l’Associació, si s’escau.
Article 15
Tota Assemblea Ordinària ha d’incloure en el seu ordre del dia els punts 14.1, 14.2, 14.3 quan una
Junta Directiva esgoti el seu mandat. Qualsevol altra qüestió serà inclosa a l’ordre del dia, tant de
l’Assemblea ordinària com extraordinària, a proposta de la Junta Directiva o d’un terç dels socis.
Article 16
En les Assemblees ordinàries i extraordinàries els acords s’adoptaran per la majoria absoluta dels
socis presents i dels legalment representats, excepte:
a. En l’elecció de la Junta Directiva, que s’admetrà la majoria relativa en un segon torn.
b. En els casos següents: exclusió d’un soci, canvi d’estatuts, revocació del President o qualsevol
altre membre de la Junta Directiva i dissolució de l’Associació, en els quals es requerirà els 2/3
dels vots.
c. En algun altre cas no previst, en què l’Assemblea pot decidir un criteri per majoria absoluta.
Article 17
Un soci que no pot assistir a una assemblea pot fer-se representar legalment enviant els seus poders
escrits a nom de qualsevol altre soci present, juntament amb una fotocòpia del seu DNI. El soci que
ha rebut els poders podrà votar en nom seu en totes les votacions de la assemblea per a la qual ha
estat delegat.

Capítol IV. La Junta Directiva
Article 18
L’Associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Article 19
La Junta Directiva serà l’òrgan executiu de les disposicions preses per l’Assemblea, amb caràcter
obligatori, i l’òrgan dinamitzador de la vida de l’Associació. Es regirà pels presents estatuts, pel
reglament interior i altres disposicions legals que es refereixen a aquesta mena d’associacions.

Article 20
Estarà constituïda per:
El/la President/a.
El seu Consell, format per: un Secretari/a, un Tresorer/a i com a mínim un vocal.
En les votacions, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.
En aquest Junta s’intentarà que siguin representats tots els nivells educatius implicats en l’Associació.
Tots els membres han de ser socis, no subjectes a expedient.
El mandat de la Junta Directiva serà de tres anys renovable a tres més.

Article 21
La Junta Directiva es reunirà cada tres mesos i assumirà les funcions de representació i govern de
l’Associació i, a més tindrà les funcions següents:
21.1 Convocar les Assemblees ordinàries i extraordinàries.
21.2 Fixar l’ordre del dia de les Assemblees.
21.3 Executar els acords de les Assemblees.
21.4 Promoure les activitats que consideri convenients per aconseguir els objectius de
l’Associació.
21.5 Administrar els recursos de l’Associació.
21.6 Fer les propostes i prendre les decisions que es derivin de qualsevol altre article d’aquests
estatuts o del reglament interior.
Article 22
De l’elecció dels càrrecs:
22.1 El President serà elegit per l’Assemblea.
22.2 El seu Consell serà proposat pel President i votat globalment per l’Assemblea.
22.3 El President, nomenat d’acord amb el procediment electoral previst, podrà concórrer a un
màxim de dues eleccions consecutives.
22.4 El secretari substituirà el president en cas d’absència temporal.
Article 23
En cas que quedi vacant algun càrrec de la Junta Directiva:
23.1 Si durant l’exercici queda vacant el càrrec de President, l’assumirà transitòriament el
secretari. Es convocarà una assemblea extraordinària i s’iniciarà un nou mandat seguint el
procediment establert.
23.2 Si durant l’exercici algun dels càrrecs resta vacant, el President podrà convocar una
Assemblea Extraordinària on presentarà la corresponent proposta de substitució, acceptada

prèviament pel seu Consell, que serà votada per l’Assemblea, i si no serà renovat a la propera
Assemblea Ordinària.

Capítol V. La presidència
Article 24
Facultats del President. El President de l’Associació tindrà les següents funcions i responsabilitats:
24.1 Representar legalment l’Associació.
24.2 Convocar i presidir Juntes Directives.
24.3 Presidir les Assemblees.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
Article 25
Facultats del Secretari.
25.1 Redactar les actes de les Juntes Directives i de les Assemblees.
25.2 Portar el registre dels socis i resoldre la seva admissió.
25.3 Portar la correspondència.
25.4 Substituir en les seves funcions el President en els casos d’absència d’aquest o qualsevol
altre que li sigui confiada pel propi President o la Junta Directiva.
25.5 Substituir temporalment el President en cas de cessió fins que en Assemblea Extraordinària
s’elegeixi nou President.
25.6 Qualsevol funció que li sigui confiada per la Junta Directiva.

Article 26
Facultats del Tresorer.
26.1 Portar els llibres de comptabilitat.
26.2 Efectuar els cobraments i pagaments que la Junta Directiva li autoritzi.
Article 27
Les funcions específiques dels vocals seran decidides en Junta Directiva.

Article 28
Qualsevol qüestió no prevista en els presents estatuts serà resolta per la Junta Directiva sens
perjudici que sigui sotmesa a la pròxima Assemblea que es convoqui.

Capítol VII. El règim econòmic
Article 29
No existeix patrimoni en el moment de la constitució.
Article 30
L’Associació es finançarà amb les quotes dels socis, amb les ajudes rebudes d’organismes oficials i
entitats privades, amb els interessos que pugui produir el capital que es formi i a més, amb d’altres
ingressos que es derivin de les activitats que realitzarà l’Associació per a l’assoliment dels seus
objectius.
Article 31
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi han de
figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb una signatura, la del tresorer o bé la del president.

Capítol VIII. La dissolució
Article 32
L'associació es dissoldrà per acord de l’Assemblea. En aquest cas, el patrimoni de l’Associació es
donarà a una entitat, oficial o no, la funció de la qual permeti una continuïtat dels fins d’aquesta
Associació. Actuarà com a comissió liquidadora l’última Junta Directiva.

Disposició per la que els presents estatuts han estat aprovats en Assemblea General ordinària de
data 11 de febrer de 2019.

Girona, 11 de febrer de 2019

La secretària

Vist i plau:

El president
Sílvia Margelí Voelp

Raül Fernandez Hernandez

