
REGLAMENT I FUNCIONAMENT INTERN DE L’AMPA DE L’ ESCOLA 

EDUCEM DE GRANOLLERS 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

 

El Reglament de Regim Intern  és l’ instrument normatiu que desenvolupa els 

estatuts de l’Associació de Mares i Pares de l’escola EDUCEM de Granollers, en 

endavant AMPA, en relació a l’organització i el funcionament de les seves activitats 

i serveis. 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 dur-les a terme.  

 

L’AMPA es regirà pels seus Estatuts, aprovats en l’Assemblea General del 4 de 

octubre de 2017, i pel present Reglament intern, i s’adaptarà per 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 Reglament intern afecten a tots el 

socis  i han de ser conegudes i acceptades, per totes les persones integrants de 

l’AMPA, pel personal contractat per l’AMPA i per tota persona que participi de les 

activitats o serveis organitzats per l’Associació. L’exercici de qualsevol activitat 

associativa ha de respectar el caràcter propi de l’AMPA i el compliment del 

projecte educatiu de l’escola.  

 

L’aprovació del Reglament Intern és facultat de l’Assemblea General de l’AMPA 

segons el previst a l’art. 8 g) dels Estatuts.  

 

2. COORDINACIÓ INTERNA 
 

L’AMPA s’organitza a través de l’Assemblea General, òrgan sobirà de l’Associació, i la 

Junta Directiva, composta pel president/a,  el tresorer/a i el secretari/ària.  

 

2.1. Assemblea:  

 

2.1.1. Assemblea General Ordinària. Es celebraran com a mínim una assembla 

ordinàries anuals, i tindrà les següents facultats:  

 

a) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

b) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes de l’any anterior. 

També adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució 

al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan 

de govern.  

c) Acordar la dissolució de l'associació.  

d) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.  

e) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.  

f) Aprovar el reglament de règim intern.  

g) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels 

membre de l’associació.  



h) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes 

i les baixes dels membres de l’associació per una raó distinta a la de la separació 

definitiva.  

i) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a 

cap altre òrgan de l'associació.  

j) Balanç de comptes. 

k) Aprovar la gestió feta per la Junta  

l) Elegir si s’escau membres o substituts de la Junta.  

 

2.1.2.  Assemblea General Extraordinària. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea 

general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha 

de fer quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació no inferior al 

10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a 

comptar des de la sol·licitud.  

 

2.1.3. Convocatòria de l’assemblea.  

 

a) L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria 

que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 

reunió.  

 

b) La convocatòria s'ha de comunicar per escrit quinze dies naturals abans de la 

data de la reunió. 
 

c) Les reunions de l'Assemblea General les presideix el/la president/a de 

l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el/la vicepresident/a 

o el/la vocal de més edat de la Junta.  

 

2.2. La Junta Directiva: La Junta estarà compresa per un/a president/a, un/a 

vicepresident/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un nombre il·limitat de vocals. 

Es triarà mitjançant votació en l’assemblea general ordinària una de les 

candidatures que s’hagin presentat prèviament amb les següents condicions:  

 

a) Que la candidatura cobreixi, com a mínim, tots els càrrecs de la Junta.  

 

b) L’any en què hi ha d’haver renovació obligatòria dels càrrecs, i amb 45 dies 

naturals d’antelació com a mínim, la Junta comunicarà la data de l’assemblea en la 

que s’ha de votar la nova junta i informarà a tots els membres de l’associació de la 

possibilitat de presentar candidatures. Des d’aquest moment i fins a 16 dies 

naturals abans de la celebració de l’assemblea hi ha temps per presentar les llistes.  

Les candidatures s’han de lliurar al/la secretari/a de l’associació, que verificarà 

que tots els/les components de la llista són socis/es de l’associació. Durant els 15 

dies naturals previs a l’assemblea, el/la secretari/a s’assegurarà que les diferents 

candidatures estan correctament publicitades al taulell d’anuncis de l’AMPA i a la 

web.  

d) Les llistes presentades han d’incloure el nom de les persones que les formen, el 

càrrec que pensen ocupar, i una/es fotografia/es on es vegin tots els integrants de 

la llista. 

 

En cas d'haver-hi més d'una candidatura, els socis reunits en assemblea 

n'escolliran una mitjançant vot presencial i secret. Si només hi ha una 

candidatura, l'assemblea també l'haurà de ratificar, però en aquest cas la votació 

podrà ser a mà alçada. En cap dels dos casos no es permet la delegació del vot.  



 

2.2.1. Elecció de membres individualment per a cobrir vacants: Si un cop 

escollit el nou equip es produeix alguna baixa abans de la següent renovació 

obligatòria, la mateixa junta pot proposar a un altre soci/a que ocupi la vacant. 

Aquests càrrecs hauran de ser ratificats posteriorment a la primera convocatòria 

que hi hagi de l’Assemblea General i cessaran del seu mandat quan s’acabi el 

període reglamentari dels titulars a qui havien substituït.  

 

2.2.1. L’exercici del càrrec per part de la Junta té una duració màxima de dos 

anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

 

La Junta es reunirà obligatòriament, com a mínim, un cop cada trimestre. Per la 

seva vàlida constitució, tant en junta ordinària com extraordinària, es requerirà 

que la convocatòria es faci per escrit (via mail), amb expressió de la data, lloc i 

ordre del dia, amb un mínim de 48 hores d’antelació.  

 

Cal que siguin presents la meitat més ú dels membres. L’assistència del/a 

president/a o el/la secretari/a o les persones que els substitueixin és necessària 

sempre.  

 

Seran vàlids els acords de la Junta per majoria simple, tenint el/la president/a vot 

de qualitat per desfer els empats a les votacions. El/la president/a és substituït, 

en cas d'absència o malaltia, pel/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la 

Junta, per aquest ordre.  

 

El/la secretari/a redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i 

el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions i el text dels acords 

adoptats. L’acta es farà arribar a tots/es els/les membres de la Junta en un 

termini màxim de 10 dies naturals. A partir de la recepció, els/les membres de la 

Junta disposen de 3 dies naturals per presentar-hi esmenes, si ho creuen 

convenient. El/la president/a i el/la secretari/a revisaran les esmenes. Un cop 

validades o passat el termini sense que se n’hagi presentat cap, l’acta es 

considerarà aprovada, s’arxivarà al llibre d’actes i se’n farà difusió a través de la 

web i de l’espai d’anuncis de l’AMPA. 

 

2.3.      El/la president/a.  

 

Són pròpies del/a president/a les funcions següents:  

 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea 

General i de la Junta. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta.  

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.  

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretari/a de l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta.  

 

2.4.      El/la tresorer/a.  

 

El/la tresorer/a té com a funció el control dels recursos de l'associació, com 

també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un 

llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga 



les factures aprovades per la Junta, les quals han d'ésser visades prèviament pel 

president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o 

d'estalvi.  

 

2.5.      El/la secretari/a.  

 

Té com a funció redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea 

General i la Junta, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar. 

 

La documentació de l’associació (llibre de comptes, llibre de registre de membre 

de l’associació i llibre d’actes) seran accessibles sempre per a qualsevol soci/a 

que en demani consulta. Els acords de la Junta s'han de fer constar en el llibre 

d'actes i han de ser signats pel/a secretari/a i el/la president/a. En iniciar-se cada 

reunió de la Junta, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es 

rectifiqui, si és procedent.  

 

2.6.     Les comissions de treball:  

 

La Junta té la facultat d’establir comissions per aconseguir de la manera més 

eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups 

projectin dur a terme. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de 

treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, 

que n'han d'assabentar la Junta i explicar les activitats que es proposen dur a 

terme. 

 

A l´inici del curs escolar, les famílies es podran apuntar a les comissions de les 

que en vulguin formar part. 

 

Per poder constituir una comissió hi ha d’haver un mínim de 5 membres 

apuntats.  

 

Si en el transcurs del curs hi ha altes o baixes, aquestes les gestiona la pròpia 

comissió i el representant n’informarà a la Junta. Els vocals de cada comissió 

han de tenir un llistat actualitzat dels membres. 

 

Cada comissió ha de tenir un representant (vocal) que formi part de la Junta o 

que n’informi com a mínim trimestralment de les activitats de la comissió a la 

que representa.  

 

Cada comissió es reuneix segons les seves necessitats. El representant de cada 

comissió ha de redactar una acta de cada reunió i ferla pública per a la resta de 

membres de l’associació. L’acta s’enviarà a un membre de la comissió de 

comunicació que s’encarrega de penjar-la al web.  

 

A principi de curs i a requeriment de la Junta, cada comissió farà una previsió de 

recursos (pressupost) i fixarà uns objectius. Aquest pressupost caldrà que sigui 

aprovat per la Junta abans d’incloure’l als pressupostos generals de l’associació i 

ratificat, si s’escau, per l’Assemblea General ordinària anual de principi de curs.  

 

A final de cada curs, cada comissió ha d’elaborar una memòria i ha de donar 

compte de les activitats que s’han dut a terme i un balanç econòmic. 

 

 



3. RÉGIM ECONÒMIC  
 

a) Per tal d’assolir de manera eficaç els objectius i fins socials i per al sosteniment 

de les despeses i càrregues de l’associació, s’estableix una quota d’inscripció 

anual. Les quotes d’inscripció tindran una cadència anual  i el seu import serà 

aprovat per l’Assemblea General Ordinària ateses les  directrius i objectius que es 

pretenguin assolir per a cada curs. En cas que  no es fixi un any la quota i/o quotes 

corresponents, l ́import de l’any anterior  es prorrogarà per al curs següent. 

 

b) La quota d’inscripció es farà efectiva fins a finals del mes de setembre,  sense 

prejudici que les famílies que s’incorporen després puguin pagar la més tard.  

 

c) Les activitats dirigides a les mares i als pares que organitzi i gestioni  

l’associació podran comportar una quota d’inscripció per tal de subvenir a les 

necessitats del cost de l’activitat. 

 

d) Es pot establir una quota extraordinària per fer front a despeses ocasionals 

derivades d’una activitat periòdica o especial. Aquestes quotes, en cas de no haver 

estat contemplades en el pressupost anual, hauran de ser aprovades per la Junta i 

ratificades per l’Assemblea General Ordinària a la primera ocasió que es pugui.   

 

e) Les activitats que es duguin a terme a càrrec i finançament de l´AMPA seran 

objecte de control i seguiment per part de la Junta. Per al finançament de qualsevol 

projecte o acte del tipus que sigui, que comporti una despesa, serà necessari que el 

vocal de la comissió corresponent presenti una memòria del projecte o acte a 

desenvolupar, l’objectiu que pretén i les necessitats de finançament (pressupost).   

 

f) Al principi de curs es farà una previsió dels recursos i una vegada fixats els 

objectius que es pretenen assolir, s’elaborarà un pressupost que serà objecte de 

control a la finalització del curs lectiu. 

 

 

4. RÈGIM JURÍDIC I DISCIPLINARI 
 

 

Seran d’aplicació en les relacions de l’Associació envers els seus associats totes les 

obligacions i deures que dimanin de les lleis d’aplicació, els Estatuts i el present 

Reglament de Règim Intern. 

 

1) El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici per la Junta Directiva o a instància de 

part mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva on s’expressin les circumstàncies 

personals i petició raonada posant en coneixement la possible comissió d’infraccions en 

l’àmbit de competència de l’AMPA.  

 

2) L’acord d’inici de procediment disciplinari podrà venir precedit per un període 

d’informació i instrucció si la Junta Directiva ho creies oportú a fi de conèixer les 

circumstàncies i fets de l’afer en qüestió, així com l’oportunitat d’iniciar el procediment.  

 

3) En l’acord d’inici de procediment es procedirà al nomenament d’un secretari i un 

instructor per tal de fer les diligències i actuacions necessàries per tal d’aclarir els fets 

que donen lloc a l’expedient sancionador i fer una proposta de resolució. 

 



4) Un cop iniciat el procediment, l’instructor podrà adoptar les mesures provisionals 

adients per assegurar que no tinguin lloc danys, ni perjudicis del tipus que siguin a 

ningú, tot protegint el patrimoni, drets, i interessos de l’Associació.  

 

5) Els actes d’instrucció escaients per la determinació, coneixement, i comprovació de 

les dades i fets es realitzaran d’ofici per la Junta Directiva, sense perjudici del dret dels 

interessats a proposar aquelles actuacions i mitjans de prova que cregui i que seran de 

compte i càrrec de d’interessat. 

 

6) Els interessats podran adduir al·legacions, presentar els escrits de descàrrec i la 

documentació que creguin adients, i que s’admetran pel seu examen i consideració en 

tant no quedi formulada la proposta de resolució pels òrgans instructors. La Junta 

Directiva emetrà l'oportuna resolució en el termini de tres mesos.  

 

7) Qualsevol document presentat després d’haver estat formulada la proposta de 

resolució per part de l‘instructor del procediment, però abans de que la Junta Directiva 

dicti la resolució que posa fi al procediment, també podrà ésser tingut en compte per la 

Junta Directiva, si aquesta ho considera rellevant. Mitjans i període de prova. Els fets 

rellevants per a la decisió d’un procediment es podran acreditar per qualsevol mitjà de 

prova admès en dret. El període establert per a la pràctica de prova en cap cas serà 

inferior a 10 dies, ni superior a 30 dies, tenint en compte que dins d’aquest període es 

puguin practicar totes les proves que siguin demanades i es considerin pertinents. 

L’instructor del procediment només podrà rebutjat les proves proposades pels 

interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, tot fent resolució 

motivada de la declaració de no pertinència. L'instructor comunicarà als interessats, amb 

antelació suficient, l'inici de les actuacions necessàries per a la realització de les proves 

que hagin estat admeses. En la notificació es consignarà la data, lloc, i hora que tindrà 

efecte la practica de prova. En el supòsit que la practica de prova doni lloc a despeses, 

correspondrà a qui l’hagi demanat el pagament de la mateixa, tot fent la corresponent 

provisió de fons si arribes el cas.  

 

8) Instruït el procediment sancionador i abans de redactar la proposta de resolució, es 

donarà audiència als interessats i podran examinar l’expedient, perquè puguin fer-ne 

al·legacions en un termini de 10 dies. Si abans del venciment del termini els interessats 

manifesten la seva decisió de no efectuar al·legacions es tindrà per realitzat aquest 

tràmit.  

 

9) Una vegada redactada la proposta de resolució per l'instructor, es donarà trasllat a la 

Junta Directiva per que en un termini que no passi tres mesos, resolgui definitivament el 

procediment. La resolució que es prengui es notificarà personalment al seu representant, 

així com la sanció imposada pel procediment.  

 

10) Els acords de la Junta Directiva envers el procediment sancionador seran adoptats 

per majoria absoluta de tots els membres de la Junta vàlidament constituïda. El 

President de la Junta tindrà vot de qualitat i trencarà l’empat en el supòsit que aquest 

tingui lloc. El vot de la Junta Directiva serà secret i es realitzarà en sessió extraordinària 

convocada pel president de l’Associació a proposta de l’instructor. La sessió es 

celebrarà a porta tancada no admetent l’entrada a cap associat que no formi part de la 

Junta Directiva, a excepció de l’instructor que també hi assistirà i que pot ser qualssevol 

soci/a de l’AMPA, a fi d’evitar qualsevol filtració de les sessions, i preservant el dret a 

l’honor, intimitat, i imatge de l’interessat o interessats en el procediment. Si l’instructor 

no és membre de la Junta Directiva de l’AMPA, tindrà veu però no vot en aquesta 

sessió. 



 

11) La resolució que posi fi al procediment es notificarà personalment a l’interessat o al 

seu representant, i en ella han de constar totes les qüestions plantejades i totes les que 

se’n derivin, tot indicant la decisió i la sanció imposada, amb motivació de ambdues. En 

la resolució s’expressaran els recursos que procedeixen contra la mateixa, davant de 

l’òrgan competent on es deuen presentar, i el termini d’interposició. 

 

12) Contra la resolució que adopti la Junta Directiva es pot interposar recurs de 

reposició davant del President de 1'Associació en un termini no superior a un mes des 

de la recepció de la notificació de la resolució. Passat l'anterior termini la resolució serà 

ferma a tots els efectes. El recurs ordinari es resoldrà en un termini màxim d’un mes. La 

manca de resolució en el termini expressat s’entendrà com desestimació del recurs. En 

cas de una estimació expressa del recurs l'interessat poda demanar l'aixecament de totes 

les mesures provisionals que s’haguessin dut a terme. La desestimació del recurs posa fi 

a la via administrativa, i dona lloc a l’execució immediata de la sanció, sense perjudici 

que per l'interessat quedi expedita la via judicial ordinària.  

 

13) La facultat de sancionar es competència de la Junta Directiva de 1'Associacio sense 

cap òrgan inferior pugui actuar per delegació. Les infraccions seran molt greus, greus, i 

lleus.  

 

Les infraccions molt greus poden suposar 1'expulsio de 1'Associacio; les infraccions 

greus seran sancionades amb amonestació pública i pèrdua drets societaris durant dos 

anys; les infraccions lleus es sancionaran amb amonestació privada. Si l’autor de l’ 

infracció es un membre de la Junta Directiva, a mes serà suspès del seu càrrec. 

 

Son infraccions molt greus i suposen 1'expulsio de 1'Associacio, les següents:  

 

a) Causar danys intencionats a les instal·lacions cedides pel centre a l'AMPA. 

b) Causar danys intencionats a la imatge de l'AMPA o del centre.  

c) Fer actuacions irregulars amb la documentació i fons monetaris de l'AMPA tot 

contravenint els estatuts o regiment de regim intern de l’associació.  

d) Contravenir de forma greu, intencionada i reiterada els estatuts i reglaments de l’ 

AMPA.  

e) Agredir, injuriar, o calumniar a altres membres de l’associació, o l’alteració greu de 

l’ordre amb ocasió de qualsevol acte realitzat per 1'AMPA.  

f) L’ impagament reiterat i constant de les quotes de l’AMPA.  

 

Són infraccions greus i es sancionen amb amonestació publica i pèrdua drets societaris 

durant dos anys, amb obligació de pagament de la quota de soci, les següents:  

 

a) L’alteració lleu de l’ordre amb ocasió de qualsevol acte realitzat per 1'AMPA.  

b) L'impagament de quotes de l'AMPA  

c) La desatenció de les obligacions assolides per motiu del compliment dels reglaments 

i estatuts de 1'AMPA 

d) No posar en coneixement de 1'AMPA qualsevol acte que pugui ser qualificat com a 

falta molt greu.  

 

Són infraccions lleus i es sancionen amb amonestació privada, les següents:  

a) El retardament en el pagament de quotes.  

b) La desatenció de les obligacions encarregades per la Junta Directiva.  

c) Qualsevol de les qualificades corn a greus i molt greus quan hagin circumstancies 

atenuants que impliquin una rebaixa de 1'infraccio. 



 

Les infraccions molt greus prescriuran als dos anys, les infraccions greus a l'any, i les 

lleus als sis mesos. El termini de prescripció començarà a comptar des del dia que es va 

cometre 1'infraccio o es va tenir coneixement de la mateixa. La prescripció s’interromp 

per l’iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador. Les 

paralitzacions de l'expedient no imputables a 1'interessat per un terme superior a tres  

mes suposen la represa del termini de prescripció.  

 

Una vegada hi hagi resolució ferma, la Junta Directiva executarà sense cap dilació la 

sanció imposada fent les diligencies escaients per a que aquest tràmit es dugui a efecte.  

 

La sanció que doni lloc a l’expulsió de l'Associació podrà ser revisada si passats tres 

anys l'interessat demana el reingrés a l'Associació tot acreditant la reparació dels danys i 

perjudicis ocasionats.  

 

La sol·licitud de rehabilitació es dirigirà a la Junta Directiva qui resoldrà sobre la seva 

estimació o desestimació. No hi cabra cap recurs contra aquesta resolució.  

 

Tots els supòsits no previstos als estatuts, ni al reglament, seran resolts per l’Assemblea 

General. 

 

 

 

5. DISPOSICIÓ FINAL.  
 

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

l’Assemblea General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


