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1 Índex 
 

Ordre del dia: 

- Presentació Junta 

- Balanç econòmic i memòria curs 19/20 

- Pressupost curs 20/21 

- Canvis dels estatuts 

- Reglament règim intern. 

- Renovació junta. 

- Torn de precs i preguntes. 

 
 
2 Reunits 

 

Antonio Arcos 
Ivanna Vallespín 

Carme Samper 

Miquel Fernández 

Jesús Rios 

Jose A. Roldán 

Nia Rodríguez 

Lidia Queralt 

Cristina Puig 

Tanit González 

Khaty 

Magda Alemany 

Escola Enxaneta - Gustavo 

Maite Martínez 

Elizabeth López 

Nuri Morera 

Domingo Bayona 

 

 

3 Intervencions i temes del dia 
 

 

3.1 Presentació Junta 
 

President: Antonio Arcos 

Vicepresident: Miquel Fernández 

Tresorer: Jesús Rios 

Secretaria: Carme Samper 

Vocals: Nuri Morera 

 Maite Martínez 
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3.2 Balanç econòmic curs 19/20  
 

Es descriuen els dos documents que es van enviar per mail i serà penjat a la web                 

de l’AFA perquè sigui públic per tothom. Com són el balanç econòmic i la memòria               

de totes les accions i activitats del curs 2019/2020. 

El curs passat va quedar marcat per la paralització del curs escolar i de les               

activitats extraescolar a causa de l’estat d’alarma i el confinament domiciliari. 

S’adjunten els documents que queden aprovats per majoria. 

Consultar el document de la Memòria del curs escolar 2019/2020 per ampliar la             

informació. (Annex 1) 

Consultar el document del Balanç econòmic del curs escolar 2019/2020 per ampliar            

la informació. (Annex 2) 

 

3.3 Pressupost curs 20/21 

  

S’aprova el pressupost. Es concreta que serà un pressupost flexible durant el curs. 

Consultar el document dels Pressupost del curs escolar 2020/2021 per ampliar la            

informació. (Annex 3) 

  

3.4 Canvis dels estatuts  
 

Es detallen els canvis dels estatuts que ja havien estat aprovats a l’anterior             

assemblea, tot i que a no presentar-los calia tornar-los a aprobar. 

Els estatuts tenen com a principals modificacions: 

- Canvi d’AMPA a AFA 

- Llenguatge inclusiu 

- Temps de durada de la Junta Directiva passa de 2 a 3 anys. 

- Dietes per a la Junta Directa sempre que pel seu càrrec hagi de fer una               

gestió que li requereixi costos. 

S’aprova per unanimitat. 

Consultat el document d’Estatuts per ampliar la informació. (Annex 4) 

 

3.5 Reglament règim intern  
 

Es presenten el document que s’ha elaborat. I l’estructura i funcionament de l’AFA. 

Novetats: 

- Separació de la comissió Convivència i Comunicació 
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- Creació de la comissió de Relacions Externes per agrupar unes funcions que            

hi havia fins ara. 

- S’afegeix la figura de la persona que està contractada. 

 

Inquietuds: 

- Sorgeixen dubtes en relació a les tasques que es generen del Règim Intern.             

Sembla que de cop han aparegut moltes tasques. S’acorda que tot i tenir             

unes tasques determinades cada comissió sempre que ho necessiti pot          

requerir el suport de la resta del grup. No sent les tasques exclusives de la               

comissió, sinó compartides i treballades de forma col·laborativa. 

- Les tasques de la persona contractada. Es comenta que cal tenir clar qui li              

específica les seves tasques. El president/secretaria haurà signar el         

document de tasques amb la persona que treballa a la oficina de l’AFA i              

qualsevol membre podrà sol·licitar-li  alguna tasques referent a l’AFA. 

Es comenta que forma part d’un document per endreçar l’AFA, tot i que cal seguir               

treballant des de la perspectiva col·laborativa que s’està fent fins ara. 

Consultar el document Reglament de Règim Intern per ampliar la informació.           

(Annex 5) 

 

3.6 Renovació Junta  
 

Es proposa fer canvis a la Junta Directiva.  

S’aprova per unanimitat. 

La nova Junta Directiva serà formada per: 
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Presidència Antonio Manuel Arcos Aguilera 

Vicepresidència Magda Alemany  

Tresoreria Jesus Manuel Rios 

Secretaria Cristina Puig 

  

Vocalies  

Comissió Econòmica Jesús Manuel Rios 

Comissió de Festes Nia Rodríguez 

Comissió de  

Carnestoltes Núria Morera 

Comissió 

d'Extraescolars Domingo Bayona 

Comissió de  

Convivència Tanit González 

Comissió Comunicació PENDENT 

Comissió de Menjador Ivanna Vallespín 
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4  Precs i preguntes: 

Fer una campanya per a ampliar el nombre de persones associades. 

Jesús es queixa que en la campanya actual de venta de loteria no apareix ningú a                

donar un cop de mà a la hora punta 16:30 es fan cues, se li proposa demanar                 

participació via xat AFA. 

Caldrà informar pel xat general sempre que es detecti que cal suport a la oficina               

per a campanyes concretes com són loteria, festes, etc. 

Panera: per majoria simple 9 a favor i 1 en contra. Es fa panera a Joan, l’equip de                  

menjador i a l’Andrés que porta la web. L’import total de la despesa no serà               

superior a 50€. 

Jornada continua: caldria passar la informació a les famílies. Com a AFA no es té               

cap posicionament pel que no queda clar com fer arribar la informació. Es té              

pendent que La Pepeta programi una Webinar sobre el tema i on s’exposaran les              

aportacions a favor i en contra de la temàtica. Revisar el Xat de l’AFA on hi ha un                  

missatge de La Pepeta i concretar llavors sobre com traslladar la informació. 

Xiu-Xiu: la comissió de Festes diu que si ho assumeix i demana ajuda per aquell               

dia. 

 

La reunió acaba a les 20:30h. 
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Comissió de Mobilitat Mario Vendrell 

Comissió de Relacions   

Externes:  

- Consell Escolar Miquel Fernández 

- Pepeta  

- Affac  
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5  Propera reunió 
 

 

Propera reunió el 25/01/2020 a les 19:30h 

 

Temes a tractar:  

 

- Jornada Contínua 

- ... 

Comissions 

 

Torn de precs i preguntes.  

 

 

 

SIGNATURA 

 

 

 

 

 

President Secretaria  
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1. ANNEX 1. Memòria del curs escolar 2019/2020 (presentació de         

power point del document) 
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2. ANNEX 2. Balanç econòmic del curs escolar 2019/2020 
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3. ANNEX 3. Pressupost del curs escolar 2020/2021 
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PRESSUPOST AFA ENXANETA CURS 2020-21   

        

  

INGRE

SSOS 

DESPE

SES  TOTAL   

        

 TOTALS 

16.452,

00 € 

21.946,

82 €  

- 

5.494,

82 €   

        

 

QUOTES SOCIS 

AFA 

4.513,4

4 € - €  

4.513,4

4 €  Ingresos inscripcions families membres al AFA al curs. 

        

GENERAL 

5.500,0

0 € 

15.268,

82 €  

- 

9.768,8

2 €   

 Coordinació - € 

6.000,0

0 €  

- 

6.000,0

0 €  

Servei de coordinació horari oficina AFA (12:15 a 13:30h i de 16:15 a             
18h) (Coordinador 15,40€/h) 

 FAPAC - € 

373,30 

€  

- 

373,30 

€  

Formar part de la Fapac, assegurança bàsica i assesorament         

inclòs 

 Mòbil - € 

191,76 

€  

- 

191,76 

€  

Per atenció a families en horari d'AFA (12:15 a 13:30h i de 16:15 a 18h)               
(15,98€ mensuals) 

 Datàfon - € 96,00 €  

- 96,00 

€  Per cobrar a les famílies amb targeta (8€ mensuals) 

 Domini Web - € 90,00 €  

- 90,00 

€  Domini pàgina web www.enxaneta.org 

 Loteria 

5.500,0

0 € 

5.000,0

0 €  

500,00 

€  Venda Loteria de Nadal 

 Material - € 

200,00 

€  

- 

200,00 

€  Tòner, fotocòpies, material d'oficina,…) 

 

Donació comissió 

de Sisè - € 

200,00 

€  

- 

200,00 

€  

100€ per l'Orla 6è curs 2020-21 + 100€ per l'Orla 6è curs            

2019-20 

 Assesor - € 67,76 €  

- 67,76 

€  

Confecció model 347, assesorament jurídic, asesorament      

protecció de dades 

 

Servei 

Canguratge - € - €  - €  

Servei de monitoratge d'infants, en reunions de classes (Monitor         
14,30€/h) Cancelat COVID 

 Paneras de Nadal - € 50,00 €  

- 50,00 

€  Paneras de nadal als coordinadors 

 

Donació a 

l'Escola - € 

3.000,0

0 €  

- 

3.000,0

0 €  

Pendent del sobrant del curs i projecte a desenvolupar (3000€          

proyectors) 

        

COMISSIÓ DE 

CARNESTOLTES 

700,00 

€ 

1.000,0

0 €  

- 

300,00 

€   

 Material 

700,00 

€ 

1.000,0

0 €  

- 

300,00 

€  

Diferencia entre aportació de les famílies i les despeses de          

materials i varis 

        

COMISSIÓ DE 

CONVIVÈNCIA - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€   

 A concretar - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€  Jornada de Patis Pendent COVID 

        

COMISSIÓ DE 

FESTES 

1.828,0

0 € 

3.838,0

0 €  

- 

2.010,0

0 €  

Tenir en compte les quotes de soci arrel de les festes,           

comptabilitazades en quotes socis 

 Festa Benvinguda - € - €  - €  Festa cancelada pel COVID 
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 Festa Nadal 

100,00 

€ 

900,00 

€  

- 

800,00 

€  

100€ aportació famílies, 900€ de despeses de xocolata, coca i varis           
Pendent COVID 

 

Xocolatada 

Solidaria 

628,00 

€ 

638,00 

€  

- 10,00 

€  

628€ aportació famílies a la causa solidaria, 10€ de desepeses          
generades de la festa Pendent COVID 

 Festa d'Estiu 

1.000,0

0 € 

1.800,0

0 €  

- 

800,00 

€  

1000€ aportació famílies, 1800€ de desepeses generades de la festa          
Pendent COVID 

 Torneig Bàsquet 

100,00 

€ 

500,00 

€  

- 

400,00 

€  

100€ aportació famílies, 500€ de desepeses generades de la festa          
Pendent COVID 

        

COMISSIÓ 

EXTRAESCOLARS 

3.910,5

6 € 

1.090,0

0 €  

2.820,5

6 €   

 Material Esportiu - € 

300,00 

€  

- 

300,00 

€  Despeses a concretar (13 pilotes 19,50+…) 

 TerrasaSports 

502,20 

€ 15,00 €  

487,20 

€  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 RecreSport 

1.118,1

2 € 

210,00 

€  

908,12 

€  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 

Consell Esportiu 

VO Terrassa 

491,19 

€ 25,00 €  

466,19 

€  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 Món Idiomes 

519,04 

€ 45,00 €  

474,04 

€  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 Eina Cooperativa 

162,40 

€ 90,00 €  72,40 €  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 Elit Sport 

363,91 

€ 90,00 €  

273,91 

€  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 Batucada 88,70 € 15,00 €  73,70 €  

Ingres pel servei de coordinació ( inscripcions matrícules 15€         

1h/setmanal i 25€ 2h/setmanals) 

 

Subvenció 

Consell Esportiu 

665,00 

€ - €  

665,00 

€  

Subvenció econòmica del Consell respecte l'activitat      

extraescolar del curs anterior. 

 

Inscripcions 

Escolars - € - €  - €  Assegurançes esportives i inscripcions a les competicions 

 

Servei Reforç 

Monitoratge - € 

300,00 

€  

- 

300,00 

€  

Aportació extraordinaria per reforç d'activitat amb alumnes de        

necessitats especials. 

        

COMISSIÓ 

MENJADOR - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€   

 A concretar - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€  Despeses a concretar 

        

COMISSIÓ 

MOBILITAT - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€   

 

 

A concretar - € 

250,00 

€  

- 

250,00 

€  Despeses a concretar 
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4. ANNEX 4. Estatuts Provisionals 

 
 

ESTATUTS  

 

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit  

 

Article 1  

L'Associació de Famílies d'Alumnes de l’escola Enxaneta de Terrassa, de forma           
abreujada es podran utilitzar les sigles AFA, està constituïda a la població de Terrassa              
i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a                  
l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les             
restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del             
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei               
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.  

L'associació no té ànim de lucre.  

 

Article 2  

L'associació assumeix els objectius següents:  

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, a les famílies               
d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern               
i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles o menors                  
a càrrec i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.  

b) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.  

c) Assistir les famílies en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del                  
centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.  

d) Promoure la representació i la participació de les famílies en els consells escolars              
dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.  

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral              
de l'entorn.  

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar              
en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries,          
extraescolars o de serveis.  

g) Promoure les activitats de formació dels familiars, tant des del vessant cultural com              
de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.  

h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.  

Pàg.  33 de 56 
  

 



30/11/2020 

i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.  

j) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.  

 

Per assolir aquests objectius l’associació realitza les següents activitats:  

· Organitza activitats extraescolars adreçades als nenes i nenes del centre.  

· Organitza activitats de dinamització de les famílies com festes, sortides, excursions… 

· Organitza xerrades informatives en el centre.  

· Col·labora amb l’escola amb reunions periòdiques.  

· Té representació en el consell escolar del centre.  

· Transmet periòdicament informació a les famílies.  

· Manté contacte periòdic amb altres agents educatius de la zona: escoles i instituts.  

· Fa seguiment del servei de menjador escolar. 

· Proposa i dinamitza projectes per a la millora de les instal·lacions i el seu confort.  

 

Article 3  

El domicili de l'associació queda fixat al número 169 del carrer Somatent Castellà de              
Terrassa, i el seu àmbit d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a           
Catalunya.  

 

Capítol II. Socis i sòcies  

 

Article 4  

Poden ser socis o sòcies de l'associació els pares, mares i/o els representants legals              
dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a              
tals a l'entitat.  

L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que s'acorda un cop la                
persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d'un o                 
més alumnes del centre.  

 

 

Article 5  
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Són drets dels socis i sòcies:  

1. Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals,            
exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als             
delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.  

2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.  

3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.  

4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.  

5. Rebre informació sobre el funcionament de l’AFA.  

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.  

7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.  

8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.  

9. Formar part dels grups de treball. 

 

Article 6  

Són deures dels socis i sòcies:  

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per           
assolir-les.  

2. Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les            
quotes i les derrames acordades pels òrgans de govern.  

3. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus            
diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de               
l’associació.  

 

Article 7  

Les persones associades poden ser donades de baixa de l'associació per algun dels             
motius següents:  

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a.  

2. Pèrdua de la condició de pare o mare d'alumne, de la pàtria potestat o de la                 
representació legal.  

3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.  

4. Ús de l'associació o de la condició de soci/a amb finalitats diferents a les assumides                
estatutàriament per l'entitat.  
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Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura                
d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci. L’acord de baixa és adoptat per                
la Junta Directiva. El soci pot recórrer davant l’Assemblea General en el termini de 15               
dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en què li ha estat notificat l’acord.  

 

Capítol III. L'Assemblea General  

Article 8  

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen             
part per dret propi i irrenunciable.  

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,           
decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.  

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi            
els absents, els qui en discrepen i els presents que s'hi han abstingut de votar.  

 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultats següents:  

a) Modificar els estatuts.  

b) Escollir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.  

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i 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.  

d) Acordar la dissolució de l'associació.  

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

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

g) Aprovar el reglament de règim intern.  

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i               
associades.  

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les                
baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.  

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap             
altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un                 
caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.  
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Article 10  

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,              
durant el sis primers mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic. No durant             
els mesos de juliol i agost ni en període de vacances escolars. L’Assemblea General              
ordinària ha de tractar com a mínim l’aprovació de la memòria i estat de comptes del                
curs anterior i el projecte, calendari i pressupost del curs que s’inicia.  

2. 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 5% dels                
associats i associades; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 30                
dies a comptar de la sol·licitud.  

 

Article 11  

1. 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.  

2. La convocatòria s'ha de comunicar 15 dies naturals abans de la data de la reunió,                
individualment i mitjançant un escrit que consti en la relació actualitzada d'associats i             
associades, o adreçat al correu electrònic, per aplicacions mòbils de missatgeria, al            
tauler d’anuncis o el web de l’AFA.  

3. Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, amb caràcter          
d’urgència, en un període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor de 24 hores.  

4. L’Assemblea General de socis es podrà reunir en un altre lloc diferent de la seu                
social de l’AFA o de forma telemàtica. 

5. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si             
no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de més              
edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest càrrec a la Junta                 
Directiva.  

6. El secretari/ària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el               
president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el             
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.  

7. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General s’aprovarà, si s’escau,            
l'acta de la sessió anterior. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra               
documentació referent als temes a tractar a l’ordre del dia, ha d'estar a disposició dels               
socis i sòcies al local social o en el web de l’AFA.  

 

Article 12  

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre           
d’associats/ades presents o representats.  
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2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre               
del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat               
l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de              
la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament              
pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi              
constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una              
nova assemblea general.  

 

Article 13  

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada nucli familiar de               
l’infant i germans/es associats/des. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o                
representats.  

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació,             
la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja              
existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels              
associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels           
emesos).  

4. L'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per              
acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més               
vots a favor que en contra).  

5. Les candidatures que s’hi presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista               
dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els                
associats ho autoritzin expressament.  

 

Capítol IV. La Junta Directiva  

 

Article 14  

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està formada pel             
president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta            
Directiva pot quedar legalment constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i            
tresorer/a; quedant la resta de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits             
per persones diferents.  

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa                 
per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides comencen a exercir les            
seves funcions després d'haver acceptat el càrrec.  

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs essencials (president/a, vicepresident/a,           
tresorer/a i secretari/a) s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un           
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certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha             
d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.  

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Això no treu              
que puguin percebre dietes per despeses relacionades amb l’exercici del seu càrrec. 

 

Article 15  

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres               
anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.  

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu            
mandat pot esdevenir-se per: 

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n'exposin els motius  

b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec  

c) baixa com a membres de l'associació  

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec  

e) mort o declaració d’absència.  

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera                
reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació            
pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.  

 

Article 16  

1. La Junta Directiva té les facultats següents:  

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que            
reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General,            
d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.  

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels             
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos             
pertinents.  

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.  

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els              
membres de l'associació han de satisfer.  

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi              
adoptin.  

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General              
perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.  
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g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.  

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb           
normalitat.  

i) Establir grups de treball 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.  

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de               
treball, a proposta dels mateixos grups.  

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres             
persones, per aconseguir:  

- subvencions o altres ajuts  

- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i                  
també un centre de recuperació ciutadana  

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol entitat de crèdit o d'estalvi i               
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a                
l'article 28.  

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne             
compte en la primera reunió de l’Assemblea General.  

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun             
altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.  

 

Article 17  

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la              
substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus             
membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a 4 vegades a l’any. La Junta                
queda exempta de reunir-se durant les vacances escolars.  

2. Les reunions dels membres de la junta directiva no necessàriament han de ser              
presencials, es poden fer servir els mitjans telemàtics.  

3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el              
president/a o bé si ho sol·licita qualsevol altre membre de la Junta Directiva.  

 

Article 18  

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb            
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.  

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que                
es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència          
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del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és              
necessària sempre.  

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.  

 

Article 19  

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses               
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços                
del seus membres.  

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per              
exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada               
cas.  

 

Article 20  

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser                  
signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta             
Directiva, s'ha d’aprovar o rectificar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior.  

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència  

 

Article 21  

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:  

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i            
de la Junta Directiva. 

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

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              
Directiva.  

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

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o              
la Junta Directiva.  

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o el/la              
vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.  
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Capítol VI. La tresoreria i la secretaria  

Article 22  

El tresorer/a té com a funció la custòdia i 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 Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel              
president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en entitats de crèdit o d'estalvi.  

 

Article 23  

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i            
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i               
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i                
sòcies.  

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball  

 

Article 24  

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           
Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.  

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de             
treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat                
de les seves actuacions.  

 

Capítol VIII. El règim econòmic 

 

Article 25 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional. Els recursos econòmics de          
l'associació es nodreixen de:  

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres  

b) les subvencions oficials o particulars  

c) les donacions, les herències o els llegats  

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se  
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Article 26  

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament,          
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini             
l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.  

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que          
s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta            
Directiva— i quotes extraordinàries.  

 

Article 27  

L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; comença l’1 de setembre i es             
tancarà el 31 d’agost.  

 

Article 28  

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en entitats de crèdit o d'estalvi, hi               
han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.  

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser                  
la del tresorer/a o bé la del president/a.  

 

Capítol IX. El règim disciplinari  

 

Article 29 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que             
incompleixen les seves obligacions.  

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions              
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació,           
segons el que estableixi el reglament intern.  

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o             
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que              
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb              
audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i              
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest             
òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.  
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Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les               
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el           
procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.  

 

Capítol X. La dissolució  

 

Article 30  

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb           
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.  

 

Article 31  

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures             
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la                 
finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.  

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho            
cregui necessari.  

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva            
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret            
voluntàriament.  

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat               
pública o privada sense afany de lucre que dins l'àmbit territorial d'actuació de             
l'associació hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.  

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats               
anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea            
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment          
designada.  

 
Terrassa , 30 de novembre de 2020 
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 DILIGÈNCIA  
 
 
Jo, MARI CARME SAMPER I OUTEIRAL com a secretari/ària de l’AFA DE L’ESCOLA             
ENXANETA faig constar que els presents estatuts contenen les modificacions          
aprovades a l’Assemblea General celebrada el dia 30 de NOVEMBRE de 2020 a la              
localitat de TERRASSA. 
 
I perquè així consti signo la present diligència, amb el vistiplau del/la president/a             
ANTONIO MANUEL ARCOS AGUILERA.  
 
 
 
a TERRASSA a 30 de NOVEMBRE de 2020 
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Secretària 
 

President 
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5. ANNEX 5. Reglament de Règim Intern 

 

Reglament de règim intern 
DE L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ENXANETA  

 
 

 
PREÀMBUL 
 

L’Associació de Famílies (d’ara endavant AFA) és una entitat sense ànim de lucre que              
es regeix pels seus Estatuts. 

El Reglament de Règim Intern pretén concretar tot allò que es refereix sobre             
l’organització de la nostra associació emmarcats en els estatuts. Regula el           
funcionament de les seves activitats i serveis, així com la seva estructura organitzativa             
interna. El document es publicarà al web de l’AFA. 

Aquest reglament ha estat revisat i aprovat per l’Assemblea General de 30 de             
novembre del 2020. 

 
Títol I. MISSIÓ I PERTINENÇA 

 
Capítol I. Entitat i missió 
 

L’AFA és una entitat sense ànim de lucre. En cap cas es poden repartir els béns de                 
l’associació entre els associats/des ni ésser cedits gratuïtament a persones físiques o            
jurídiques amb interès lucratiu. 

La principal missió de l'AFA és contribuir a la formació acadèmica i humana de              
l'alumnat de l'escola Enxaneta de Terrassa i representar les famílies davant dels            
òrgans del centre i de l'Administració, amb qui col·labora en benefici de l'educació de              
l'alumnat.  
 
Capítol II. Pertinença 

● La pertinença a l’AFA no és obligatòria. I per ser-ne membre cal abonar cada              
any una quota que l’Assemblea General aprova anualment.  

● La pertinença a l’AFA atorga els següents drets: 
- Participar en les reunions dels òrgans de govern. 
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- Avantatges a determinats serveis organitzats per l’AFA com        
extraescolars, matiners, festes i/o altres.  
 

Capítol III. Bones pràctiques 

Més enllà de la normativa que aquest reglament i els estatuts regulen, cal també crear               
bones sinergies de treball i col·laboració. 

Treballar en equip.  
Els objectius de l’AFA han de ser compartits per tots els membres de la Junta               
Directiva. Per això, treballar en equip amb un alt grau de col·laboració entre tots els               
membres de l’associació és fonamental. S’han d’establir unes normes de treball per            
funcionar millor: la feina s’ha de distribuir bé i cadascú ha d’encarregar-se d’una tasca              
concreta. Quan s’està còmode i tranquil, a gust amb els altres, la tasca resulta més               
profitosa i gratificadora.  

Decidir per consens.  
Prendre decisions per consens no és fàcil i exigeix temps i esforç. S’ha de definir               
clarament la necessitat i examinar totes les propostes, i és important que hi hagi una               
figura que moderi per facilitar el lliure intercanvi d’idees i la participació de tothom. 
 

Participar en les reunions. 
És important conèixer l’ordre del dia i per què es convoca una reunió, escoltar tot el                
que es diu i manifestar l’opinió. Mantenir la serietat i bona educació envers els              
companys i companyes durant tota la reunió. Fer actes senzilles i atractives per llegir              
on apareguin els acords, decisions, etc. 
 

Treballar per projectes.  
La Junta Directiva ha de concretar la forma en què desenvoluparà els seus objectius,              
per això és necessari planificar a curt, mig i llarg termini les activitats a realitzar. 
 

Traspassar la informació. 
La circulació de la informació és clau per al bon funcionament de l’AFA, ja que és molt                 
important, especialment quan hi ha un canvi de junta. Hi haurà un repositori virtual              
perquè tothom tingui accés a tota la informació útil per a l’associació.  

Capítol IV. Dades de contacte 

L’AFA té com a domicili el nº 169 del carrer Sometent Castella de Terrassa. Allà es                
troba el despatx de l’associació on s’atén presencialment els socis i sòcies diàriament             
de 16.30 a 17.40. Així mateix, es disposa de diferents canals de comunicació             
telemàtics: 

Web: http://www.enxaneta.org/web/  

WhatsApp: 673 004 751 

Correu electrònic general: afa@enxaneta.org 
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Correu de les comissions: 

Activitats extraescolars: extraescolars@enxaneta.org 

Festes: festes@enxaneta.org 

Comunicació: comunicacio@enxaneta.org 

Convivència: convivencia@enxaneta.org   

Menjador: menjador@enxaneta.org 

Mobilitat: mobilitat@enxaneta.org 

Representació consell escolar: consellescolar@enxaneta.org 
 
 

Títol II. ORGANITZACIÓ 
 
Capítol I. Assemblea General 
  

L’assemblea la formen tots els socis i sòcies de l’AFA. 

Es podrà realitzar de forma presencial o telemàtica, segons ho acordi la Junta             
Directiva. 

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els            
absents, els qui en discrepen i els presents que s'hi han abstingut de votar.  

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, durant              
el sis primers mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic. No durant els             
mesos de juliol i agost ni en període de vacances escolars. L’Assemblea General             
ordinària ha de tractar com a mínim l’aprovació de la memòria i l’estat de comptes del                
curs anterior, així com el projecte, calendari i pressupost del curs que s’inicia.  

 

1. Sobre la convocatòria 

La convocatòria inclourà, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de                
la reunió. 

L’encarregada de fer la convocatòria és la Junta Directiva 

La convocatòria s’ha de fer amb un mínim de 15 dies d’antelació. Només en              
cas de realitzar una Assemblea General extraordinària, el termini podria ser           
menor a 10 dies, però mai inferior a 24 hores. 

2. Desenvolupament Assemblea General 

La conducció de la sessió la fa el President/a de l’AFA  

La figura del moderador/a l’assumirà una persona de la Junta Directiva. 
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El/la Secretari/a serà qui realitzarà l’acta de la sessió, que posteriorment es            
publicarà al web de l’AFA.  

En cas de realitzar-se de forma telemàtica, la figura de moderador/a serà            
l’encarregada de controlar el xat per anar recollint les preguntes i aportacions i             
poder-les plantejar al torn corresponent. 

Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment         
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència         
d’aquest òrgan.  

 
Capítol II. Junta Directiva   

L’exercici dels càrrecs de la Junta Directiva no és remunerat. Això no treu que es               
puguin percebre dietes per les despeses generades en l’exercici del càrrec. 

La vacant del president/a quedarà coberta pel/a vicepresident/a, i en el seu defecte             
pel/la vocal de més edat fins a l’Assemblea General més propera on s’hauran de              
realitzar els canvis a la Junta Directiva. 

Quan es produeixi qualsevol altre vacant (excepte les vocalies) un membre de            
l’associació podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant fins a l’Assemblea General           
més propera. 

En el cas d’una vacant a les vocalies, cada comissió haurà d’escollir la persona              
substituta entre els seus membres.  

 
1. Estructura de la Junta Directiva 

       La conformen: 

President/a: és el representant de l’AFA. Convoca, presideix i dirigeix els           
debats dels òrgans de govern, i signa les actes elaborades pel/la secretari/a.            
Emet un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

Vicepresident/a: substitueix el/la president/a en absència d’aquest/a. 

Tresorer/a: té com a funció la custòdia i 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 Directiva, les quals han de             
ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits            
oberts en entitats de crèdit o d'estalvi. 

Secretari/a: ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i           
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva;             
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de              
registre de socis i sòcies.  

Pàg.  49 de 56 
  

 



30/11/2020 

Vocalies: n’hi ha tantes com comissions de treball té l’AFA. Ja que cada             
coordinador/a de comissió té el càrrec de vocal a la Junta Directiva. 

 

 
2. Elecció i vigència càrrecs 

La Junta serà elegida a l’Assemblea General. 

Tindrà una durada de 3 anys podent ser reelegits els membres en una següent              
Assemblea General. 

 
3. Funcionament  

 

● La freqüència ideal de reunions serà un cop al mes. En tot cas, mai menor a 4                 
trobades a l’any.  

● Es farà un calendari anual amb les reunions i assemblees al començament del             
curs escolar. 

● La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb           
antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.  

● Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions              
que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n.          
L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els            
substitueixin és necessària sempre.  

● Serà convocada pel president/a o per la persona que el substitueixi, qui fixarà             
dia, hora, lloc i ordre del dia. 

● La convocatòria de la reunió de la Junta s’haurà de fer amb un mínim de 15                
dies d’antelació. Només en cas d’una Junta Directiva extraordinaria, el termini           
per convocar-la podrà ser menor a una setmana, però mai inferior a 24h. 

● L’ordre del dia estarà obert fins a un mínim de 5 dies abans de la data de la                  
reunió i qualsevol membre de la Junta Directiva hi podrà fer aportacions. 

● A les reunions de la Junta hi pot participar la direcció de l’escola. És una               
participació voluntària, amb veu però sense vot. La finalitat és la d’enfortir el             
model de col·laboració  entre l’AFA i l’escola.  

● La conducció de la reunió la portarà el/la president/a o la persona assignada             
per la Junta directiva en consens; al principi s'haurà d’aprovar l’acta de la última              
reunió.  

● L’acta de la reunió la farà el/la secretari/a o podrà escollir altres formes             
rotatives, sempre que la Junta Directiva ho decideixi per consens.          
Posterioment, l’acta es publicarà al web de l’AFA. 

● Quan es renoven els càrrecs de la Junta Directiva, cal expedir un certificat             
signat pel secretari/ària i amb el vistiplau del president/a. Aquest certificat s’ha            
d’enviar al Registre d’associacions. Si aquest procés no es fa regularment amb            
cada canvi de Junta, caldrà legitimar la composició actual mitjançant un notari i             
després portar-ho al Registre. 

Capítol III. Comissions 

Sobre l’autonomia:  
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Per agilitzar el funcionament de l'associació, cada comissió serà independent i           
proactiva en les seves tasques i decisions. Hi haurà qüestions importants que            
pertoquin a l'associació en la seva essència (canvis de contractes, temes legals, ...)             
que es debatran a l'Assemblea General. 

Sobre la responsabilitat:  

Cada comissió és responsable de les seves tasques assignades. Les persones que            
formen part de les comissions es responsabilitzen que les funcions d'aquesta comissió            
quedin cobertes, i poden delegar, demanar ajuda, demanar més participants per a            
accions que necessita per càrrega de treball, baixes, … 

Sobre la pertinença: 

Qualsevol soci/a que ho sol·liciti pot entrar a formar part d'una o diverses comissions. 

S'entén per persones actives aquelles que en el transcurs de, com a mínim, 2 mesos               
han participat activament en la projecció, execució, desenvolupament d'alguna activitat          
proposada per la seva comissió.  

Sobre el funcionament: 
 
Totes les comissions tenen uns protocols per portar a terme les seves activitats amb la               
màxima efectivitat. Cada comissió haurà de redactar el seu protocol de funcionament            
intern. Aquelles comissions que ho necessitin, hauran de redactar també un protocol            
de seguretat per aquelles activitats que organitzin. 

Les comissions s’hauran de reunir, preferentment, un cop al mes i sempre abans de la               
sessió de la Junta Directiva, per preparar la seva intervenció en aquesta. Aquí, hauran              
d’aportar informació sobre les tasques realitzades i les que estan pendents. 

Sobre els pressupostos:  

Les comissions tindran partides pressupostàries assignades, un cop votats en          
assemblea general els Pressupostos anuals. 

Sobre la vocalia a la Junta Directiva:  

Cada comissió tindrà un representant/responsable per facilitar la interlocució i agilitzar           
la comunicació i serà el/la representant com a vocal dins la Junta Directiva. 

Dit representant, o suplent, haurà d’assistir a les reunions de la Junta Directiva. 

Sobre les vies de comunicació interna: 

Cada equip de treball o comissió decideix la seva via de comunicació. 

Cada comissió elaborarà actes/memòries de les seves reunions i activitats que han de             
poder consultar tots els membres de la comissió. 

Sobre les vies de comunicació externa: 

Les comissions es comunicaran entre si a través d’un xat de whatsapp. 
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Cada comissió de l'AFA té un correu electrònic, que és públic, perquè qualsevol família              
de l’escola s’hi posi en contacte. 

Cada comissió haurà d’explicar les seves tasques i projectes en curs en el marc de la                
Junta Directiva. 

A principi de curs, cada comissió ha d’elaborar la seva memòria del curs anterior, que               
s’incorporarà a la memòria general de l’AFA, i plantejar el seu projecte per al curs               
escolar vigent. 
 
Les comissions 

Es pot crear una comissió sempre que el grup de socis i sòcies de l’AFA ho plantegin                 
en una reunió de l’associació i s’aprovi per majoria simple. Les comissions actuals són              
les següents: 

● Comissió Econòmica: 
Les funcions d’aquesta comissió són les següents: 

○ Proposar criteris per a elaborar i definir el pressupost anual de l’AFA . 
○ Elaborar i gestionar el pressupost de l’AFA. 
○ Informar trimestralment a la junta sobre l’estat d’execució del         

pressupost. 
○ Presentar anualment un informe de la gestió econòmica durant         

l’Assemblea de l’AFA amb la liquidació del pressupost del curs          
acadèmic anterior i el projecte del pressupost de l’any en curs. 

○ Establir les quotes de serveis amb una relació qualitat/preu ajustada. 
○ Coordinar el funcionament econòmic de les diferents comissions de         

l’AFA . 
○ Proposar mesures d’eficiència i eficàcia de la gestió pressupostària i          

comptable per tal d’oferir una informació i comunicació de la gestió el            
més completa possible a les famílies. 

○ Buscar fons de finançament addicionals per a les activitats de l’AFA a            
través d’ajuts o subvencions d’organismes públics o privats. 

○ Gestionar la loteria de Nadal. 

La comissió està formada pel tresorer/a, que és el coordinador responsable de            
la comissió, i les persones que ho vulguin. 

El president/a i el secretari/ària de l’AFA han de participar a les reunions de la               
comissió a requeriment d’aquesta quan els temes a tractar així ho requereixin o             
bé per iniciativa pròpia. 

 

● Comissió de festes 
Aquesta comissió col·labora amb l’escola en la preparació i l’organització          
d’activitats tradicionals i festives que es realitzen durant el curs, com ara la             
festa de benvinguda, la xocolatada de tardor, la festa de Nadal, la festa de fi de                
curs o d’altres que es vulguin organitzar.  
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● Carnestoltes 
La seva funció essencial és organitzar tots els preparatius per al Carnestoltes. 

 

● Comissió d’extraescolars. 
Té com a missió seleccionar l’empresa/es que gestionarà/n les activitats          
extraescolars i s’encarregarà de la seva supervisió. També elabora i dissenya           
l’oferta d’activitats del curs següent, avaluant el funcionament actual del servei.           
Així mateix, fa el seguiment del procés d’inscripcions i vetlla pel bon            
funcionament i qualitat del servei. 

 

● Comissió de convivència 
La comissió té la voluntat de ser un canal de comunicació entre les famílies i               
l’AFA en relació a les necessitats, inquietuds i propostes -no contemplades a            
les altres comissions- que es puguin generar durant l’estada dels infants en            
l'etapa educativa al centre. Funcions més específiques de la comissió: 

○ Organitzar xerrades d’interès general per a les famílies. 
○ Acompanyar l’acollida de P3. 
○ Facilitar un feedback directe mitjançant el web i el correu electrònic           

sobre inquietuds escolars no contemplades a les altres comissions. 
○ Dinamitzar el xat de famílies delegades d’aula i traspassar la informació           

de l’AFA als diferents delegats de classe. 

 
● Comissió de comunicació 

S’encarrega de tot el que fa referència als elements de comunicació externa i             
de difusió de les activitats i informacions relatives a l’AFA o l’escola. Algunes             
d’aquestes tasques són: 

○ Redactar i elaborar els fulletons informatius i cartells de l'AFA i les            
seves comissions.  

○ Mantenir actualitzats els canals d’informació, com ara el web i les           
xarxes socials.  

○ Realitzar les campanyes relacionades amb els actes que organitza         
l'AFA. 

 
● Comissió de menjador 

Té com a missió col·laborar en la supervisió del servei del menjador, estar al              
dia de les necessitats del servei i les incidències, així com gestionar les queixes              
de les famílies usuàries. Farà visites, si així ho permet l’escola, d’inspecció del             
servei i en proposarà millores quan calgui. Les visites les realitzarà una            
persona membre del consell escolar, i un altre membre de la comissió si             
s’escau, avisant prèviament a l’escola; al final de la visita hauran de            
redactar-ne un acta.  

 
● Comissió de mobilitat 

Treballar per analitzar els problemes de mobilitat al voltant de l’escola per tal de              
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detectar punts negres en els accessos i proposar millores per crear camins            
escolars segurs, així com fomentar-ne l’accés i la mobilitat el més sostenible            
possible. 

 

● Comissió de 6è 
Les famílies d’alumnes de 6è curs poden crear voluntàriament cada any una            
comissió per organitzar activitats destinades a recaptar fons de cara al viatge            
de final de curs. 

 
● Comissió de relacions externes 

Té com a funció la representació de l’AFA en els organismes externs a             
l’associació. Estarà formada per: 

○ Representant/s al Consell Escolar 
○ Persona d’enllaç amb l’escola, que té comunicació directa i constant          

amb la direcció de l’escola per plantejar-li les qüestions sorgides als           
òrgans de govern de l’AFA. També traspassarà la informació escollida          
per l’AFA perquè l’escola ajudi a la seva difusió a través dels seus             
canals de comunicació físics (cartelleria) o telemàtics (Tokapp) 

○ Representant/s a La Pepeta 
○ Representant/s a l’Affac 

 
Capítol IV. Sobre l’equip tècnic 

L’equip tècnic el forma la/es persona/es que estableix una relació laboral amb l’AFA. 

Les seves funcions són: 

○ Atendre presencial, telefònica i electrònicament les famílies de l’escola de dilluns           
a divendres de 16:30h a 17:40h. 

○ Traslladar les informacions a cada comissió que arribin per les diferents vies de             
comunicació amb l’AFA (presencial, telefònica o electrònica). 

○ Atendre el monitoratge que fan les activitats extraescolars a les instal·lacions de            
l’escola. 

○ Substituir, en cas necessari, la falta de monitoratge en alguna de les activitats             
extraescolars a les instal·lacions de l’escola. 

○ Atendre la porta de l’escola per a la recollida dels infants a la sortida de les                
activitats extraescolars. 

○ Realitzar les inscripcions presencials de socis i sòcies, així com la de les             
activitats extraescolar.  

○ Realitzar el cobrament de socis o sòcies de l’AFA o de les activitats             
extraescolars recollint el comprovant de pagament de la transferència bancària o           
per pagament amb targeta.  

○ Només s’admet pagaments en efectiu en el cas de festes, canguratge, loteria, les             
consumició durant les festes, els tornejos d'esports o de les famílies no sòcies de              
l'AFA. 

○ Gestionar els impagaments de les quotes. 
○ Gestionar la venda de loteria de Nadal. 
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○ Realitzar el manteniment i conservació del material, així com fer un inventari            
anual del mateix. 

○ Realitzar la neteja del despatx de l’AFA. 

 

 
Títol III. RÈGIM SANCIONADOR I ECONÒMIC 

 
Capítol I. Règim sancionador 

Són infraccions molt greus que es poden sancionar amb l'expulsió de l'AFA: 

○ Apropiar-se indegudament de fons de l'AFA 
○ La comissió d’una segona infracció greu en el termini d’un any.  

 

Són infraccions greus que es poden sancionar amb la suspensió d’entre 1 i 12 mesos               
d’afiliació a l’AFA, les següents: 

○ Incomplir les obligacions de pagament de les quotes 
○ No acatar els acords dels òrgans de govern 
○ La comissió d’una tercera infracció lleu en un termini d’un any. 

És una infracció lleu que es pot sancionar amb una amonestació per escrit: 

○ Qualsevol incompliment dels deures previstos a l’article 6 dels Estatuts, o de            
qualsevol altra norma estatutària i/o del Reglament de Règim Intern diferent a            
les esmentades, o bé l’incompliment d’un acord de l’Assemblea o de la Junta             
Directiva.  

Les persones que incompleixin sense causa justificada l’obligació de participar en la            
Junta Directiva o en qualsevol òrgan de representació de l’AFA, en els termes que fixa               
aquest reglament, seran sancionades amb la destitució del càrrec o la representació            
assignada. 

 
Capítol II. Règim Econòmic 

Cada curs escolar cal abonar una quota per formar part de l’AFA. 

La quota atorga la categoria de membre de l’AFA. 

Correspon a la Junta Directiva proposar a l’Assemblea General la quota anual i             
correspon a l’Assemblea la seva aprovació. 
 
Capítol III. Assegurança 
 

L’AFA compta amb assegurança de responsabilitat civil que cobreix les activitats que            
es realitzen. Concretament, aquesta assegurança cobreix els danys per culpa greu,           
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negligència, omissió, falta voluntària o inobservança. També es compta amb una           
assegurança que cobreix els pares i mares socis de l’AFA que fan d’acompanyants en              
les sortides dels alumnes d’infantil. 

En el moment en què es produeix un sinistre, s’ha de comunicar a l’Affac.  

 
Capítol IV. De la modificació del Reglament de Règim Intern 

 

La modificació del present reglament es podrà fer a iniciativa de la Junta Directiva o si                
ho sol·liciten el 10% dels socis i sòcies.  

De la Junta Directiva en sortirà un grup de treball per fer el redactat del projecte de                 
modificació i en fixarà el termini. 

Per a l’aprovació de les modificacions d’aquest reglament caldrà la majoria simple dels             
vots emesos a l’Assemblea. 

 

 

El present reglament de règim intern ha estat informat i ha estat aprovat en Assemblea               
General del 30 de novembre del 2020. 

 
 

 

 

 

  

a TERRASSA a 30 de NOVEMBRE de 2020 
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