Asociación Española de Pais de Alumnos

ESTATUTOS
Constitución e carácter
Art. 1. Constitúese a Asociación Española de Pais de Alumnos do Valais (APA Valais), totalmente
independente e autónoma.
Art. 2. A Asociación non terá ningunha clase de vinculación ou dependencia con partidos, ideas e
grupos relixiosos ou políticos de ningunha índole, someténdose unicamente ás disposicións do
Artigo 60 e seguintes do Código civil Suízo.
Art. 60
A. Constitution
I. Organisation corporative
1
Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont
pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être
organisées corporativement.
2
Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et
l’organisation de l’association.

Art. 3. Poderán ser membros da Asociación, coa única condición de aceptar os Estatutos, todos os pais e
nais dos alumnos dos cales un dos cónyugues ha de ser de nacionalidade española.

Finalidades
Art. 4. A Asociación terá como primeira finalidade contribuír á solución dos problemas que se presenten
no campo da educación dos nenos españois. Aspectos destacados dentro desta finalidade son:
a) Oportunidade e carácter das clases complementarias de Lingua e Cultura Españolas.
b) Información periódica aos pais do sistema escolar español.
c) Coordinación entre as clases complementarias de Lingua e Cultura Españolas e as clases normais
suízas, co obxectivo primordial da integración.
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Actividades
Art. 5. As actividades da Asociación serán diversas :
a) Establecer contacto coas autoridades escolares suízas e españolas en orde á solución dos
problemas escolares dos nenos españois.
b) Orientar aos pais de alumnos a través de actos culturais, conferencias, reunións, medios de
comunicación social, etc.
c) Informar aos pais de alumnos sobre a lexislación escolar, tanto suíza como española, e sobre os
dereitos e deberes que delas se derivan.
d) Conseguir fondos por medio dunha cota anual para desenvolvimiento económico da Asociación ou
para investimento directo na educación. A contía da cota anual é fixada à CHF 50.?. A contía da cota
pode ser alternada segundo as necesidades da Asociación, se o estima a Xunta Directiva.
A Asociación intentará conseguir igualmente fondos de organismos españois dispostos a colaborar con
ela.

Art. 6. A Asociación establecerá con outros organismos cantos contactos sexan necesarios para levar a
termo as actividades que lle son propias.
A Asociación traballará en estreita colaboración con outras asociacións de pais de alumnos.

Dereitos e deberes dos membros
Art. 7. Todos os membros da Asociación terán os mesmos dereitos e deberes, podendo :
a) Propor persoas para un cargo directivo.
b) Elixir democraticamente e a voto secreto ás persoas que se encarguen da presidencia, secretaría,
tesourería e vocalía.
c) Dar a súa opinión libremente na Asemblea Xeral, así como axuizar a xestión dalgún ou de todos os
seus membros da Xunta Directiva.
d) Ser elixido membro da Xunta Directiva.
e) Será deber de todo membro da Asociación asistir ás Asembleas Xerais, apoiar e defender os
intereses colectivos da Asociación, pagar a cota e aceptar de levar a cabo os traballos que a
Asociación encoméndelle, na medida das súas capacidades e do tempo dispoñible.
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Órganos da Asociación
Art. 8.

Los Órganos da Asociación son :
- A Asemblea Xeral e
- A Xunta Directiva

Asamblea General
Art. 9.

A Asemblea Xeral é o órgano supremo da Asociación.
Todos os membros da Asociación forman a Asemblea Xeral, a cal adopta decisións por metade
máis un dos membros presentes e esixe o seu cumprimento.
A Asemblea é convocada pola Xunta Directiva. Convocada, e será válido o acordado polos
presentes.
A Asemblea Xeral decide sobre a admisión ou exclusión dos membros e elixe á Xunta Directiva,
aos revisores de contas e decide en todas as competencias que non foron asignadas á Xunta
Directiva. Un dez por cento dos membros da Asociación poden solicitar por escrito da Xunta
Directiva a convocatoria dunha Asemblea Extraordinaria.

A Xunta Directiva
Art. 10.

Está composta por : un(a) presidente(a), un(a) secretario(a), un(a) tesoureiro(a), un(a) revisor(a)
de contas, un responsable de cultura e catro vogais, cada un destes dunha das aulas de modo que
queden representadas na Xunta Directiva cada unha das localidades.
O(a) presidente(a), o(a) secretario(a), o(a) tesoureiro(a), o(a) revisor(a) de contas, o(a) responsable
de cultura e os vogais son elixidos pola Asemblea Xeral.
Para cada cargo efectuarase unha votación, sendo elixido o candidato que obteña a maioría simple.
Art. 11. O(a) presidente(a), o(a) secretario(a), o(a) tesoureiro(a), o(a) revisor(a) de contas, o(a)
responsable de cultura e os vogais teñen un mandato dun ano e poden ser relegidos.
Os cargos poderán ser renovados durante este período de tempo, en parte ou na súa totalidade por
decisión da Asemblea. No caso de quedar vacante algún posto, será cuberto por votación na
primeira Asemblea Xeral que houbese.
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Art. 12.

A Xunta Directiva :
Presidirá todas as Asembleas da Asociación e coidará de que se respecten os estatutos da mesma.
Reunirase como mínimo cada tres meses e encargarase de levar a cabo as actividades propias da
Asociación.
Convocará unha vez ao ano á Asemblea Xeral, salvo situacións especiais que aconsellen a
celebración dunha Asemblea Xeral Extraordinaria. A convocatoria será feita por escrito cunha
antelación mínima de 10 días e coa súa correspondente orde do día.

Funcións dos membros da Xunta Directiva

Art. 13.

O (a) Presidente(a) dirixirá as reunións da Xunta Directiva e da Asemblea Xeral.
Terá a facultade de representar á Asociación ou de delegar a outros membros da Xunta Directiva.
Art. 14. O (a) Secretario(a) levará os procesos verbais das reunións oficiais e redactará a
correspondencia que fose necesaria. Así mesmo lerá o Acta da Asemblea precedente.
A firma do Secretario(a) acompañase a do Presidente(a) en toda documentación oficial.
Art. 15. O (a) Tesoureira(a) terá a misión de administrar os bens da Asociación, levar a
contabilidade e intervir en todas as cuestións relativas a asuntos financeiros.
O diñeiro será ingresado nun establecemento bancario ou caixa postal e non se poderá retirar sen
a firma do(a) Tesoureiro(a) e do(a) Presidente(a).
O Tesoureiro presentará o balance de contas durante a reunión da Asemblea Xeral.
O revisor de contas terá á súa disposición a contabilidade. O revisor de contas será nomeado pola
Asemblea Xeral por un período dun ano, sempre que este solicíteo e levantará acta da revisión
anual de contas.
O responsable de cultura levase ao día o portal internet do APA.

O Vogal asumirá as relacións coa Escola Complementaria de Lingua e Cultura Española.

Art. 16.

Os presentes Estatutos poderán ser modificados, totalmente ou parcialmente, por decisión da
Asemblea Xeral.
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Disolución da Asociación
Art. 17.

Se a Asociación fose disolta, os bens de calquera natureza que poida posuír pasarán a outra
organización española da emigración, de carácter docente ou benéfico, segundo determíneo a
última Asemblea Xeral Disolvente.

Sion (Suíza), o 11 de decembro 2011

A Presidenta

A Secretaria

Olga Praz Nouche-Sanchez

Elena Varone Cerezuela

…………………………………..

……………………………….

Estes estatutos foron aprobados pola Asemblea Constitutiva reunida en Sion, o día 20 de novembro 2011.
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Constitución da nova Xunta Directiva
Procedeuse á formación da nova Xunta Directiva. Habéndose ofrecido os presentes para facerse cargo da
mesma.
Quedan designados :
Presidenta

:

Olga Praz Nouche Sánchez, 1997 Haute-Nendaz

Secretaria

:

Elena Varone Cerezuela, 1957 Ardon,
Remplaza a Rocio Freire Mella, 1950 Sion

Tesoureiro

:

Jordi Chafer, 1965 Savièse,
Remplaza a Sandra Caamaño, 1950 Sion

Revisor de contas

:

Jose-Luis López López, 1950 Sion,
Remplaza a Manuel Chafer, 1965 Savièse

Responsable de Cultura (internet)

:

Manuel Chafer, 1965 Savièse

Responsable das animacións
Lúdicas y vocal Sion

:

Isabel Crausaz Lillo, 1950 Sion

Vogal Sierre

:

Eulogia Mudry-Lorden, 1958 Uvrier

Vogal Martigny

:

Christine López-Marco, 1964 Conthey

Vogal Monthey

:

………………………………………………………..

Presidenta

:

………………………………

Secretaria

:

………………………………

Tesoureiro

:

………………………………

Revisor de contas

:

………………………………

Responsable de Cultura (internet)

:

………………………………

Vogal Sion (animacións lúdicas)

:

………………………………

Vogal Sierre

:

………………………………

Vogal Martigny

:

………………………………

Vogal Monthey

:

………………………………

En Sion, lle 11 de Decembro 2011
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