REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE
L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA JUNGFRAU
Objecte del reglament de règim intern
Aquest reglament de règim intern (en endavant, RRI) té per objecte desenvolupar i complementar
els Estatuts de l’Associació de famílies d’alumnes de l’Escola Jungfrau (en endavant, AFA), aprovats
per unanimitat el dia 9 d’octubre de 2012 per l’Assemblea General de socis de l’entitat.
Com a document normatiu, estableix pautes, regles o procediments a seguir en la realització de les
activitats i serveis que gestiona l’AFA i formalitza una estructura organitzativa interna per portar-les
a terme.
L’AFA 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’AFA , pels socis i les sòcies, pel personal i empreses contractats per l’AFA 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’AFA i el compliment del
projecte educatiu de l’escola.

Estructura organitzativa i funcionament
Segons el que s’estableix a l’article 13 dels Estatuts de l’AFA sobre òrgans de representació, govern i
administració, l’AFA 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, vocals designats de les comissions i participants de les comissions.

- Junta Directiva
Qualsevol associat pot presentar-se per a formar part de la Junta Directiva de l’AFA a través de la
presentació formal d’una candidatura.
El mandat de la Junta serà de tres anys i podran ser reelegits els seus membres.
Les funcions de la Junta Directiva són les esmentades a l’article 15 dels Estatuts de l’entitat.
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- Comissions i equips de treball
L’AFA s’organitza amb les comissions següents:
-

Comunicació
Món educatiu
Esdeveniments
Verda
Serveis externs

Cada comissió es podrà dividir en equips de treball, si escau. La nova creació d’equips de treballs
s’aprovarà per acord de la Junta Directiva i queda exempta de l’aprovació a través de l’Assemblea
general.
La decisió de crear o suprimir una Comissió haurà de ser aprovada durant la celebració de la reunió
ordinària de l’AFA, prèvia inclusió a l’ordre del dia, on es presenti el projecte de treball o en què es
comuniqui la intenció d’eliminació.
Les comissions estan obertes a la participació de tots els membres de l’associació. La relació de
membres de cada comissió es comunicarà al començament de cada nou curs acadèmic. Qualsevol
modificació en la seva composició serà notificada en reunió ordinària de l’AFA.
Les comissions i els seus membres es faran públics a tots els membres de l’associació a través dels
canals de comunicació que es considerin adients.
La presentació dels projectes de les comissions es farà en reunions ordinàries, prèvia inclusió en
l’ordre del dia. S’aprovarà el seu desenvolupament per consens dels assistents a la reunió en què es
presenti el projecte.

- Entitats vinculades
L’AFA col·labora amb dues entitats creades a l’escola i per a l’escola:
- Agermanament amb Nicaragua
- Colla gegantera de l’Escola Jungfrau
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- Socis
Els socis passius de l’AFA són aquells que facin efectives les quotes que l’entitat estableix amb
l’aprovació de l’Assemblea general, en el termini establert, i no participin activament en el sí de
l’entitat.
Els socis actius de l’AFA són els anteriors que participin com a membres de la Junta Directiva, les
comissions i els equips de treball de l’entitat.
Tots els socis tenen els drets i deures que es concreten als articles 5 i 6 dels Estatuts de l’entitat i
deixaran de ser socis immediatament després de la finalització de l’últim curs a l’escola del seu
fill/tutelat últim.
En el cas que els socis disposessin d’avantatges fora de l’escola pel fet de pertànyer a l’associació i
estar al corrent del pagament de les quotes, l’entitat hauria de facilitar-los la manera mitjançant la
qual es poguessin identificar com a tals.

Reunions
Tal com estableix l’article 16 dels Estatuts de l’entitat, les reunions ordinàries de l’AFA se celebraran
com mínim un cop al mes i es convocaran per correu electrònic conjuntament amb la comunicació
de l’ordre del dia.
L’Assemblea general se celebrarà un cop a l’any, durant el primer trimestre del curs lectiu.
Se celebraran assemblees extraordinàries quan la Junta Directiva i els socis actius de l’AFA 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 la finalitat de concentrar la informació tramesa a l’escola per a l’eficiència de les
comunicacions, en el cas que els diferents equips de treball de les comissions hagin de contactar
amb la direcció de l’escola, ho faran per escrit i mitjançant la presidència de l’entitat.
Els equips de treball es comunicaran amb la Junta Directiva de l’entitat mitjançant les reunions
ordinàries periòdiques.
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
altres mitjans que es puguin establir en un futur.
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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.
- Adjudicació de pressupostos
Els equips de treball, de forma conjunta en nom de cadascuna de 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 la seva absència, sol·licitant el
mateix pressupost sol·licitat el 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’AFA , tot respectant la igualtat d’oportunitats entre les
candidatures que es presentin a l’elecció.
L’elecció de la Junta se decidirà mitjançant la votació dels associats assistents a l’Assemblea general
anual, cada tres anys o quan un dels membres 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 del dret a dos vots per unitat familiar. Les famílies monoparentals
s’hauran d’identificar amb l’acreditació corresponent per a poder gaudir del dret a dos vots.
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.
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Participació activa
- Participació al Consell Escolar de l’Escola Jungfrau
Com a criteri general, sense establir una norma d’obligat compliment, s’estableix que el o la
representant de l’AFA en el Consell Escolar sigui el president/a de la Junta Directiva de l’AFA.
- Participació a altres organismes
La participació per part de l’AFA 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 Jungfrau a les reunions de l’AFA
A les reunions de la Junta Directiva de l’AFA, 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/tutelats amb la incorporació en un fitxer, propietat de l’AFA, 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’AFA de l’Escola Jungfrau (carrer
Vila Vall-llebrera, s/n, 08912 de Badalona) 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’AFA.
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’AFA.
Disposició final
El Reglament de Règim Intern entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació.

Badalona, 23 de novembre de 2017
Adaptació a la nova denominació de l’associació en data 1 d’abril de 2018.
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