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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES DE L’ESCOLA MEDITERRÀNIA

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA MEDITERRÀNIA

Objecte del reglament de règim intern

Aquest reglament de règim intern (en endavant, RRI) té per objecte desenvolupar i complementar

els Estatuts de l’AMPA de l’Escola Mediterrània.

Com a document normatiu, estableix pautes, regles o procediments a seguir en la realització de les

activitats i serveis que gestiona l’AMPA i formalitza una estructura organitzativa interna per

portar-les a terme.

L’AMPA es regirà pels seus Estatuts i per aquest document, i s’adaptarà a la regulació del

funcionament de les seves activitats i serveis a qualsevol normativa de rang superior que sigui

d’aplicació.

Les normes recollides en el RRI afecten i han de ser conegudes, per totes les persones integrants de

l’AMPA, pels socis i les sòcies, pel personal i empreses contractats per l’AMPA i per tota persona que

participi de les activitats o serveis organitzats per l’associació. L’exercici de qualsevol activitat

associativa i la dels seus membres ha de respectar el caràcter propi de l’AMPA i el compliment del

projecte educatiu de l’escola.

Estructura organitzativa i funcionament

Tal com contemplen els estatus de l’entitat, l’AMPA s’organitza a través de l’Assemblea General,

màxim òrgan de govern de l’associació, i la Junta Directiva, integrada pel president/a,

vicepresident/a, tresorer/a, secretari/ària i vocals designats de les comissions.

Junta Directiva

Qualsevol persona associada pot presentar-se per a formar part de la Junta Directiva de l’AMPA a

través de la presentació formal d’una candidatura.

Per tal de garantir el correcte relleu dels membres de la Junta, que reverteix directament en la

qualitat de la gestió de l’associació, el mandat de la Junta serà de tres anys i els seus membres

podran ser reelegits.

La Junta ha de garantir el correcte relleu dels seus membres, facilitant i acompanyant la

incorporació als nous membres i vetllant perquè els que formin part de la Junta de l’entitat per

primer cop, no assumeixin cap càrrec que impliqui la gestió en solitari d’alguna comissió o algun

dels càrrecs de tresoreria, secretaria, presidència o vicepresidència.

Les funcions de la Junta Directiva són totes les esmentades als estatuts.

Càrrecs, vocals i comissions de treball

Totes les persones vocals de la junta han de formar part de, com a mínim, una comissió de treball.

Formar part d’una comissió implica el compromís necessari per a garantir el bon desenvolupament

de les tasques que té assumides la comissió.

En cas que un membre no pugui continuar exercint les seves funcions, haurà de comunicar la seva

renúncia per escrit a la Junta i, sempre que sigui possible, amb temps necessari per trobar persona

que pugui substituir-lo i fer el corresponent traspàs de funcions.
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Si la renúncia es produeix sense avís previ, la Junta decidirà com i a qui es fa el traspàs dels

assumptes en qüestió.

La Junta pot decidir el cessament dels vocals que no participin activament a cap comissió o que

incompleixin reiteradament els compromisos assumits en l’àmbit de les competències de la seva

comissió.

L’acord de cessament es votarà en reunió de la junta, convocada amb un mínim de 5 dies naturals

d’antelació, indicant a l’ordre del dia l’assumpte a tractar. L’acord de cessament es prendrà per

majoria simple dels assistents a la reunió convocada a aquest efecte.

Els càrrecs de presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria, poden formar part de qualsevol

comissió sota les mateixes condicions que els vocals, podent ser cessat pels mateixos motius

(incompliment reiterat de les funcions atorgades), tant en el si de la comissió, com en el si de les

funcions que li encomanen els estatuts al càrrec en qüestió.

Comissions i equips de treball

L’AMPA s’organitza en comissions. Cada comissió es podrà dividir en els equips de treball que siguin

necessaris, si escau. La decisió de crear o suprimir una Comissió l’ha de prendre la Junta de l’AMPA.

Les comissions estan obertes a la participació de totes les persones membres de l’associació i a la

col·laboració de les famílies que no estiguin associades. La relació de membres de cada comissió es

comunicarà a la Junta, durant el primer mes del curs acadèmic. Qualsevol modificació en la seva

composició serà notificada a la Junta.

Les comissions i els seus membres estaran accessibles mitjançant els canals de comunicació amb les

famílies que s’estableixin a tal efecte.

Funcions generals de les comissions de treball

De forma general, les comissions s’encarreguen del desenvolupament integral de totes les gestions

associades amb els assumptes que són de la seva competència, excepte aquelles que normativament

són responsabilitat d’altres membres de la Junta (secretaria, presidència o tresoreria).

En tot cas, les comissions de treball s’encarreguen de

- Vetllar pel bon funcionament dels assumptes gestionats per la comissió

- La comunicació interna dels assumptes de la comissió així com el trasllat de la proposta

d’acords a la Junta

- Gestió dels comtes de correu de la comissió

- Arxiu en el repositori comú de l’AMPA dels documents de gestió

- Donar resposta als usuaris o les famílies en l’àmbit de les seves responsabilitats en un termini

màxim de 48 hores.

- La gestió i tràmits de les activitats que formen part de l’àmbit de la comissió

- Si s’escau, la rendició de comptes a la tresoreria de l’entitat amb respecte de les despeses i

ingressos que puguin derivar-se de les activitats de la comissió

- Si s’escau, traslladar a la comissió escolar del mateix àmbit els assumptes que siguin de la seva

competència.
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Àmbit competencial de les comissions

● Activitats. Activitats extraescolars i activitats en família, casal d’estiu, així com qualsevol altra

activitat que s’ofereixi de forma puntual o periòdica com tallers, xerrades o tertúlies que

s’ofereixin des de l’AMPA.

● Esdeveniments. Esdeveniments, actes i activitats festives, lúdiques (Rua de Carnaval, Sopar de

Germanor, Aniversaris, Fi de curs, Sant Jordi, Nadal, Castanyada, etc.).

● Comunicació i TIC. Tecnologia i canals de comunicació de l’entitat. Configuració, control i

establiments dels protocols de seguretat necessari pels accessos als comptes de correu electrònic

i plataformes socials o comunicatives de l’AMPA. Comunicació interna i externa de l’entitat.

Difusió de les informacions de l’AMPA.

● Menjador i serveis externs. S’encarrega dels temes relacionats amb menjador, acollida i serveis

addicionals gestionats per empreses externes i/o relacionats amb el temps i/o les activitats

associades al servei de menjador.

● Continuïtat. Defensa dels drets de les famílies pel que fa al futur de l’escola.

● Voluntariat. Coordinació del grup de persones voluntàries i col·laboradores de l’AMPA

Reunions

Les reunions ordinàries de l’AMPA se celebraran com mínim un cop al trimestre i es convocaran per

correu electrònic o qualsevol canal acordat vàlidament per majoria simple dels membres,

conjuntament amb la comunicació de l’ordre del dia.

L’Assemblea general se celebrarà dos cop a l’any, la primera durant l’inici i la segona a final de

curs.

Se celebraran assemblees extraordinàries quan la Junta Directiva i els socis actius de l’AMPA ho

considerin oportú.

A cada reunió ordinària i assemblees s’aprovarà l’acta de la sessió anterior que serà firmada pel

president/a i pel secretari/a. Les actes són públiques, però no es farà difusió fins que la següent

reunió de la Junta Directiva les aprovi.

Comunicació amb l’escola i les famílies

Amb la finalitat de concentrar la informació tramesa a l’escola per a l’eficiència de les

comunicacions, en el cas que les diferents comissions hagin de contactar amb la direcció de l’escola

en assumptes que impliquin la presa de decisions que afectin a l’entitat, ho faran per escrit i

mitjançant la presidència de l’entitat.

Les comissions de treball es comunicaran amb la Junta Directiva de l’entitat mitjançant les reunions

ordinàries o extraordinàries que es convoquin, així com mitjançant les plataformes comunicatives

que s’acordin.

La Junta Directiva i les famílies de l’escola es podran comunicar a través de correu electrònic, els

formularis del web de l’entitat, els grups de missatgeria instantània dels delegats de cada classe i
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altres mitjans que es puguin establir en un futur.

Tresoreria

L’associació té una economia pressupostària i, per tant, les comissions han de funcionar amb les

quantitats que s’han definit en el pressupost del curs. Qualsevol canvi o situació no prevista s’ha de

ratificar per Junta i notificar  al Tresorer/a.

Cada comissió haurà d’informar al Tresorer/a de les despeses i ingressos de l’activitat organitzada a

la reunió de la Junta següent. El Tresorer/a demanarà els justificants que calguin per poder portar

la comptabilitat correctament. Qualsevol despesa ha d’estar justificada en la forma que dicta la

normativa vigent.

Adjudicació de pressupostos

Les comissions sol·licitaran el pressupost corresponent pel desenvolupament del projecte del curs

següent a l’última reunió ordinària del curs mitjançant la presentació de pressupostos o, en el seu

defecte, sol·licitant el mateix pressupost del curs anterior.

Durant la primera reunió ordinària del curs, s’adjudicaran els pressupostos per a finançar l’activitat

de cadascuna de les comissions que s’aprovaran a l’Assemblea General que se celebri

immediatament després.

Règim electoral

Les candidatures que es presentin a eleccions per formar Junta Directiva, s’hauran de presentar

amb una antelació d’un mes a la celebració de l’Assemblea General per tal de donar-les a conèixer

de la forma més adient que consideri l’AMPA, tot respectant la igualtat d’oportunitats entre les

candidatures que es presentin a l’elecció.

L’elecció de la Junta es decidirà mitjançant la votació dels associats assistents a l’Assemblea

general anual, cada tres anys o quan un dels membres directius deixi el seu càrrec i, en tot cas,

estarà sotmesa a la Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Tenen dret a veu tots els socis/es i, amb això, es desprèn que tant les famílies biparentals com

monoparentals gaudiran d’un únic vot per unitat familiar.

En les reunions ordinàries o de Junta Directiva en què s’hagi de decidir alguna qüestió mitjançant

votació, els acords es prendran per majoria simple dels vots dels assistents a la reunió amb dret a

vot. Tindran dret a vot els membres de la Junta Directiva assistents i la resta de socis actius

presents a la reunió.

Participació activa

Participació al Consell Escolar de l’Escola

Com a criteri general, sense establir una norma d’obligat compliment, s’estableix que el o la

representant de l’AMPA en el Consell Escolar sigui el president/a de la Junta Directiva.
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Participació a altres organismes

La participació per part de l’AMPA a altres organitzacions (FAMPAS, FAPAC, etc.) recau en la Junta

Directiva o en les persones en què es delegui.

Participació dels òrgans de govern de l’Escola a les reunions de l’AMPA

A les reunions de la Junta Directiva de l’AMPA, hi participarà la direcció de l’escola quan es cregui

convenient. Aquesta participació serà voluntària, amb veu, però sense vot.

Protecció de dades

L’entitat complirà amb les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria de protecció

de dades de caràcter personal i declararà les dades personals recollides dels socis i els seus

fills/filles/tutelats amb la incorporació en un fitxer, propietat de l’AMPA, amb la finalitat exclusiva

de gestionar-les, i no seran comunicades a tercers, llevat dels casos en què sigui necessari per al

compliment de les obligacions legals. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés,

rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant un escrit adreçat a l’AMPA de l’Escola Mediterrània

en què expliciti el dret que vol exercir.

Transparència

L’entitat estarà sempre disposada a donar a conèixer la informació que els seus associats sol·licitin

relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de

la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de

difusió que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la participació en tots els

assumptes pertanyents a l’AMPA.

Règim disciplinari

Es tipificaran les infraccions i, davant d’aquestes, es prendran les mesures disciplinàries

corresponents que estableixi la Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, amb el vistiplau

de la Junta Directiva de l’AMPA.

Disposició final

El Reglament de Règim Intern entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació.

Viladecans, maig 2019

APROVAT EN ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL 21 DE MAIG DE 2019
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