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TÍTOL I 

DE LA DENOMINACIÓ 
 
Article 1. Denominació i durada. 
 
Amb la denominació Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat es 
constitueix aquesta entitat sense ànim de lucre, de durada indefinida la qual es 
regirà per allò que disposen els presents estatuts i els acords adoptats 
vàlidament per l’Assemblea General i la Junta de Qualitat i Innovació, que 
conformen la voluntat de l’entitat dintre de l’àmbit de llurs competències. 
 
La Junta de Qualitat i Innovació assumeix les funcions de junta rectora de 
l’associació. 
 
L’associació es regeix pel que s’estableix en la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de 
març reguladora del Dret d’Associació. 
 
 
 

TÍTOL II 
DELS FINS DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 2. Finalitats. 
 
La Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat té com a finalitat 
primordial promoure l’ensenyament en valencià i de qualitat per la qual cosa 
aquesta associació tractarà d’aconseguir, entre altres, els següents objectius: 
 
1.- Contribuir a la  millora contínua dels centres educatius adherits. 
 
2.- Contribuir a la formació, la millora i l'actualització pedagògica dels 
professionals de l'educació a través, principalment, del treball en equip per la 
consecució de l'escola democràtica, participativa i en valencià. 
 
3.- Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques 
pedagògiques destinades a potenciar: 

 L’educació plurilingüe i intercultural. 

 L’educació ambiental. 

 La participació i l’educació en valors. 

 La innovació educativa. 
 
4.- Organitzar jornades de formació continuada dels mestres, professors i 
educadors. 
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5.- Publicar i editar materials en diferents formats, com una manera més de 
difondre les pràctiques i les teories pedagògiques que més s’ajusten als nostres 
objectius. 
 
6. Assessorar sobre qüestions pedagògiques les persones, entitats, 
organitzacions o institucions que ho demanen. 
 
7. Promoure i realitzar recerques en el camp de la didàctica, la metodologia, la 
pedagogia i d'altres que puguen contribuir al progrés de l'educació i de l'escola. 
 
8. Participar i cooperar amb organitzacions públiques o privades, en totes 
aquelles iniciatives que, amb objectius semblants, estiguen encaminades a la 
millora de processos d’ensenyament-aprenentatge. 
 
9. Promoure campanyes de promoció del model d’escola que millor s’ajuste als 
fins de l’associació.  
 
 
 

TÍTOL III 
DEL DOMICILI PRINCIPAL 

 

Article 3. Domicili principal 
 
1.- El domicili principal de l'associació s'estableix a Alacant, carrer Perú, 16 – 
Bloc 2 Local Esq. Codi postal 03008. 
Per acord de l’Assemblea General es podran crear seus de l’associació en tot 
l’àmbit territorial de l’entitat. 
 
2.- Aquest domicili principal podrà ser modificat per acord de l’Assemblea 
General, sense que això siga considerat reforma dels Estatuts. 
 
 
 

TÍTOL IV 
DE L’ÀMBIT TERRITORIAL D’ACCIÓ 

 

Article 4. Àmbit territorial. 
 
L’àmbit territorial d’acció de la Xarxa de Centres Educatius Valencians de 
Qualitat coincideix amb l’àmbit de la jurisdicció de la Conselleria d’Educació de 
la Generalitat Valenciana sense perjudici que puga organitzar i participar en 
manifestacions relacionades amb els seus fins per tot arreu. 
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TÍTOL V 
DELS ÒRGANS SOCIALS i FORMES D’ADMINISTRACIÓ 
 

Article 5. Òrgans de l’associació. 
 
L’Associació es regeix per: 

 L’Assemblea General de socis. 

 Per la Junta de Qualitat i Innovació que actuarà com a junta rectora de 
l’associació. 

 

Article 6. L’Assemblea General. 
 

L’Assemblea General; és l'òrgan sobirà de l'associació.  Tots els associats i 

associades en formen part. 

Té competència per deliberar i per resoldre tot el que concerneix a 

l'organització, funcionament i compliment dels fins socials, sens més limitació 

que les derivades dels Estatuts i de la Llei. 

Estarà presidida per la presidència de l'associació o bé qui en faça les funcions 
d'acord amb aquests estatuts.  
 
L'Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. 
 

Article 7. Funcions de l’Assemblea General. 
 

Correspon a l’Assemblea General: 

1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost, el  

compte de gestió anual i el pla de treball de l’exercici. 

2. Elegir i cessar els membres de la Junta de Qualitat i Innovació. 

3. Modificar els estatuts. 

4. Acordar la forma i l’import de les contribucions de l’associació, fixant les 

corresponents quotes i derrames. 

5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de 

l’associació. 

6. Aprovar el reglament de règim intern i les seues modificacions. 
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7. Resoldre els recursos interposats contra les decisions de la Junta de 

Qualitat i Innovació en les altes i baixes dels i de les associades. 

8. Resoldre sobre les qüestions que no estiguen expressament atribuïdes a 

cap altre òrgan de l’associació. 

 

Article 8. Reunions. 
 

1.- L'Assemblea General es reunirà com a mínim, en sessió ordinària, una 

vegada a l'any dins del primer semestre. Serà convocada per la Junta de 

Qualitat i Innovació, mitjançant escrit o per correu electrònic que haja designat 

prèviament l’associat/da, amb quinze dies d'antelació abans de la data de 

celebració. 

2.- En l’Assemblea  Ordinària s'aprovaran el compte de gestió anual, el 

pressupost de l’Associació i es retrà compte als socis, per part de la 

Presidència de la gestió de la Junta de Qualitat i Innovació.. 

 

Article 9. 

1.- Tota assemblea que no siga la prevista en l’article anterior, tindrà la 

consideració de celebrada en sessió extraordinària. A les Assemblees 

extraordinàries només es podran tractar els assumptes per a la qual haja estat 

convocada. 

2.- Les Assemblees Extraordinàries seran convocades als següents casos: 

a) Quan, a judici de la Presidència o de la Junta de Qualitat i Innovació, 

existisca motiu suficient per la celebració. 

b) Quan existisca una petició a la Junta de Qualitat i Innovació, subscrita per 

un nombre de socis de ple dret que representen, pel cap baix, el deu per cent 

del cens social. 

c) Als altres casos previstos als Estatuts. 

No obstant, l'Assemblea General restarà vàlidament constituïda per a tractar 

qualsevol punt, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estiguen 

presents o representats la totalitat dels associats i els concurrents accepten per 

unanimitat la celebració de l'Assemblea i el seu ordre del dia. 
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Article 10.- Convocatòria i ordre del dia. 

1.- En tota convocatòria d'Assemblea General, caldrà que conste 

necessàriament el lloc, la data i l'hora de la primera convocatòria i la segona 

convocatòria, així com l'expressió dels  assumptes a tractar com a ordre del 

dia, on s'inclourà sempre un apartat de precs i preguntes.  

2.- Les Assemblees se celebraran generalment a la sèu del domicili principal 

de l'entitat. 

 

Article 11.- Constitució de l’Assemblea General. 

1.- L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera 

convocatòria, quan estiguen presents o representats  la majoria dels associats. 

En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de l'Assemblea, qualsevol 

que siga el nombre dels associats presents o representats. 

2.- La presidència i la secretaria de l’Assemblea General correspon a les 

persones que ocupen aquests càrrecs a la Junta de Qualitat i Innovació llevat 

que els associats assistents en designen d’altres a l’inici de la reunió. 

 

Article 12.- Acords. 

1.- Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de les 

persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als 

negatius.  

2.- No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o 

representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els 

acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició 

o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació. 

 

Article 13.- Junta de Qualitat i Innovació.  

1.- La Junta de Qualitat i Innovació assumeix les funcions de junta rectora de 

l’associació i és la que té interlocució amb tots els agents involucrats en els 
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diferents processos: centres educatius, associacions, consultores, empreses de 

tecnologia, certificadores, bancs o caixes que donen suport al procés, etc...  

Està facultada amb caràcter general per a realitzar totes les actuacions 

necessàries per acomplir les finalitats de l’associació, llevat de les que hagen 

de ser acordats per l’Assemblea General. 

2.- La Junta de Qualitat i Innovació té caràcter col·legiat i estarà format 

almenys per deu membres i per vint com a màxim, els quals seran els 

següents: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocals. 

3.- Els candidats a membres de la Junta de Qualitat i Innovació  han de ser 

associats amb una antigüetat mínima de sis mesos a l’associació i han de tenir 

capacitat per a exercir els seus drets socials. 

 

Article 14.- Organització i funcionament de la Comissió de 

Qualitat i Innovació. 

1.- La Junta de Qualitat i Innovació  serà convocada pel President/a i 

quedarà vàlidament constituïda amb l'assistència, com a mínim de cinc dels 

seus membres, entre els qui estarà necessàriament el o la convocant. 

2.- La convocatòria es farà mitjançant l’ordre del dia que serà lliurat per carta, 

fax o correu electrònic almenys set dies abans de la reunió. 

3.- La Junta de Qualitat i Innovació  adoptarà els seus acords per majoria 

simple de vots dels assistents.  El President/a, amb el seu vot de qualitat, 

resoldrà en els casos d'empat. 

 

Article 15.-  

El President/a de l'Associació, serà elegit per la Junta de Qualitat i Innovació.  

 

Article 16.-  

La Junta de Qualitat i Innovació serà elegida per l’Assemblea General de 

socis i sòcies. 
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Article 17.-  

El president/a podrà nombrar substitut provisional de qualsevol directiu en cas 

d'absència, malaltia, cessament o dimissió, fins a la primera Assemblea 

General, on caldrà que siga ratificat o substituït. 

 

Article 18.-  

El president/a i la resta de membres de la Junta de Qualitat i Innovació  

exerciran el  càrrec per un període màxim de tres anys. Poden ser reelegits 

indefinidament i la seua separació pot ser acordada en qualsevol moment per 

l'Assemblea General per decisió de la majoria absoluta del assistents. 

En cas que el separat/da siga la presidència, aquesta i la Junta de Qualitat i 

Innovació, es consideraran en funcions i caldrà que convoquen eleccions en 

un termini no superior a un mes.  

 

Article 19.- Funcions de la presidència 

Correspon a la presidència les següents facultats: 

 Presidir les reunions de la Junta de Qualitat i Innovació  i de les 

Assembles Generals i dirigir-ne els debats. 

 Ostentar la representació legal de l’associació davant de tota mena de 

persones, entitats públiques o privades. 

 Celebrar, modificar i extingir tota classe de contractes, previ acord de 

l'Assemblea General. 

 Cobrar quantitats i efectuar pagaments qualsevol siga la seua natura, 

inclòs respecte a les Administracions Estatals, Autonòmiques, 

Provincials, Locals i altres entitats públiques. 

 Portar la correspondència de l'Associació. Enviar i rebre certificats, girs, 

telegrames i actuar plenament en relació a Correus, Telègrafs i altres 

mitjans de comunicació. 

 Obrir, continuar i tancar comptes corrents i llibretes d'estalvis, en 

qualsevol entitat financera; tot disposant, total o parcialment dels saldos, 

mitjançant xecs, transferències o qualsevol altra forma habitual a la 

pràctica bancària. 
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 Comprar i en general adquirir, béns de consum, mobiliari i eines o 

d’altres mobles necessaris per al desenvolupament de les activitats de 

l'Associació, ús dels seus membres i manteniment de la sèu Social. 

 Delegar les anteriors facultats en qualsevol membre de la Junta de 

Qualitat i Innovació. 

 

Article 20.- Funcions de la vicepresidència. 

La vicepresidència substituirà el President/a en els casos d'absència, de 

malaltia greu, de mort o de dimissió. En aquests dos darrers casos, té 

l’obligació de convocar, dintre del termini d'un mes, l’Assemblea General per a 

l'elecció d'un nou President/a i Junta de Qualitat i Innovació. 

 

Article 21.- Funcions de la secretaria. 

Correspon a la secretaria de l’associació: 

1. Portar amb les formalitats previstes a la Llei, el registre d'Associats i el 

llibre d'Actes, on es consignaran els acords adoptats per l'Assemblea 

General i la Junta de Qualitat i Innovació. Les actes seran subscrites 

per ell mateix i pel President/a. 

2. Expedir certificats, amb el vist-i-plau del President/a, dels antecedents 

que consten als llibres al seu càrrec. 

3. Redactar la memòria anual de l’associació. 

 

Article 22.- Funcions de la tresoreria. 

El tresorer/a portarà al dia la comptabilitat pel sistema que determine la Llei. Hi 

haurà necessàriament un llibre diari general d’operacions comptables, un llibre 

de registre de moviments de caixa i un d’altre de bancs. 

El tresorer/a vetlarà perquè s’efectuen els cobraments i pagaments de 

l’associació dins de la legalitat i de conformitat als acords presos. 

Correspon així mateix a la tresoreria confeccionar anualment l’inventari-balanç 

de l’associació. 
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Article 23.- Funcions dels i de les vocals. 

Els Vocals desenvoluparan les funcions que els encomane la pròpia Junta de 

Qualitat i Innovació. 

 

 

TÍTOL VI 
DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ i PÈRDUA DE LA 

QUALITAT DE SOCI. 
 

Article 24.- Associats i associades. 

La qualitat de soci s'adquireix: 

1.- Mitjançant la signatura de l'acta fundacional.  

2.- Mitjançant aprovació sol·licitud per la Junta de Qualitat i Innovació.  

 

Article 25.- Requisits 

1.- Podran ser socis o sòcies amb plenitud de drets, totes les persones físiques 

o jurídiques que tinguen semblants finalitats a l’Associació 

2.- S'admeten socis menors d'edat, però els seus drets socials hauran de ser 

exercits mitjançant els seus representants legals, pares o tutors. 

 

Article 26.- Separació i pèrdua de la condició d’associat. 

1.- Es perd la condició d'associat: 

a) Per lliure voluntat expressa de l'interessat, notificada a la Junta de 

Qualitat i Innovació. 

b) Per incompliment de les obligacions socials, dimanants dels presents 

Estatuts i dels acords adoptats per l'Assemblea General i la Junta de 

Qualitat i Innovació. 

c) Pel no pagament de les quotes corresponents a una anualitat; no 

obstant això el morós no perdrà la condició de soci fins que no hagen 
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passat deu dies des de que haja segut requerit de pagament pel 

Tresorer/a de l'Associació. 

d) Pel nomenament d’un nou representant per part de l’entitat adherida 

(Ampa o centre educatiu).  

. 

En el suposat descrit com "b", la presidència  ordenarà la incoació d'un 

expedient que, instruït per un membre de la Junta de Qualitat i Innovació, 

designat a l'efecte per la mateixa presidència, serà sotmès a la decisió de la 

pròpia Junta de Qualitat i Innovació. Contra l'acord d'expulsió, cap recurs, 

amb efectes suspensius, davant l'Assemblea General. 

L'expedient es tramitarà d'acord amb allò establert pels articles 134 i següents 

de la llei 30/1992 de 26 de novembre. 

 

 

TÍTOL VII 
DELS DRETS i DEURES DELS SOCIS 

 

Article 27.- Drets. 

Tots els socis tenen els següents drets: 

a) Dret a la participació. Els associats i associades tenen dret a participar en les 

activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el 

dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els 

Estatuts. 

b) Dret a la informació. Els associats i associades tenen dret a  ser informats de 

la marxa de l’associació i en particular  

 sobre la composició dels òrgans de govern i representació de 

l'associació,  

 del seu estat de comptes 

 del desenvolupament de la seua activitat. 

c) Dret a ser escoltats amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries 

contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser 

motivat l'acord que, si és procedent, impose la sanció. 
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d) Dret a  impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estime contraris 

a la llei o als Estatuts. 

 

Article 28.- Deures  

Tots els associats tenen els següents deures: 

a) Comprometre’s en les finalitats de l'associació i col·laborar per a la 

consecució de les mateixes. 

b) Contribuir a les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, 

derrames i d’altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen 

correspondre a cada associat. 

c) Complir la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries. 

d) Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i 

representació de l'associació. 

 

 

TÍTOL VIII 
DEL PATRIMONI FUNDACIONAL, RECURSOS 

ECONÒMICS PREVISTOS i LÍMITS DEL PRESSUPOST 
ANUAL. 

 

Article 29.-  

L'associació es constitueix amb un patrimoni fundacional de cents euros. 

 

Article 30.-  

El pressupost de l’entitat consisteix l’expressió xifrada i sistemàtica de les 

obligacions que com a màxim es poden contraure, i dels ingressos que es 

preveuen obtenir durant el corresponent exercici. 

 

Són prevists com a recursos econòmics, les aportacions de les quotes dels 

associats, les quals es fixaran als pressupostos anuals, dels quals 
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l'avantprojecte serà elaborat pel Tresorer/a, qui el presentarà a la Junta de 

Qualitat i Innovació per a què, prèvia discussió dels seus membres 

confeccione el projecte definitiu que serà sotmès a l'aprovació de l'Assemblea 

General Ordinària. 

Els exercicis econòmics tindran una durada d'un any tot coincidint amb el 

natural. Excepcionalment el primer exercici econòmic començarà el dia de la 

constitució de l'Associació i finalitzarà el trenta-u de desembre. 

 

Article 31.-  

L'Assemblea General, a proposta de la Junta de Qualitat i Innovació, podrà 

aprovar derrames i quotes extraordinàries destinades al cobriment de dèficits 

pressupostaris i despeses extraordinàries. 

 

Article 32.-  

S'acceptarà com a recurs econòmic, qualsevol altra aportació lícita, procedent 

de persones físiques o entitats. 

 
 
 

TÍTOL IX 
DE L’APLICACIÓ QUE HA DE DESTINAR-SE EL 
PATRIMONI SOCIAL EN CAS DE DISSOLUCIÓ. 

 
 

Article 33.-  

En el suposat de dissolució aprovada per l'Assemblea General, la Junta de 

Qualitat i Innovació, es constituirà en funcions liquidadores, amb el deure de 

lliurar la totalitat del patrimoni social, després d'ateses totes les obligacions 

pendents, a la institució social sense ànim de lucre que decidisca per majoria la 

darrera Assemblea General de l'Associació. 

 


