Escola Concertada
Associació de Mares i Pares d’Alumnes

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DE L’ESCOLA VORAMAR, DE BARCELONA
Introducció
En compliment de les previsions estatutàries, l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Escola Voramar, de Barcelona, aprovà en l’Assemblea General celebrada el dia
28/10/2010 aquest Reglament de Règim Disciplinari, que forma part del reglament de Règim Interior de
l’esmentada Associació.
El present reglament té eficàcia a partir de l’endemà de la seva aprovació.
Article 1
El capítol X dels Estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Voramar, de Barcelona,
contempla el règim disciplinari, remetent al Reglament de Règim Interior el seu desplegament i
complementació.
Article 2
Aprovat el text del Reglament Disciplinari, el mateix es publica a l’annex I del present reglament.
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ANNEX I. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 1
1. La responsabilitat disciplinària s’extingueix en tot cas per:
1. El cumpliment de la sanció.
2. La prescripció de la infracció.
3. La prescripció de la sanció.
4. Defunció de l’infractor.
2. Per l’imposició de les corresponents sancions disciplinàries es tindrà en compte les circunstàncies
agravants de la reincidència i atenuant de penediment espontani.
3. S’entendrà que hi ha reincidència quan l’autor de la falta hagués estat sancionat anteriorment per
qualsevol infracció d’igual gravetat o per dos o més que ho fossin de menor. La reincidència
s’entendrà produïda en el transcurs d’un any, comptat a partir de la data en que s’hagi comès la
primera infracció.
Article 2
Les infraccions disciplinàries molt greus són:
1. Totes aquelles que perjudiquin o obstaculitzin la consecució dels fins de l’Associació, quan es
considerin molt greus.
2. L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o reglamentàries de
l’Associació, quan es considerin molt greus.
3. L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació, quan es considerin
molt greus.
4. La protesta o actuació airada i ofensiva que impedeixi la celebració d’assemblees o reunions de
la Junta Directiva.
5. Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació social, manifestacions
que perjudiquin de forma molt greu la imatge de l’Associació.
6. L’atribució illegítima d’atribucions o competències sense comptar amb la preceptiva autorització
de l’òrgan competent de l’entitat.
7. Agredir, amenaçar o insultar greument a qualsevol associat.
8. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol soci en la comissió de faltes
contemplades com molt greus.
9. El trencament de sancions imposades per falta greu o molt greu.
10. En general, les conductes contràries al bon ordre social quan es considerin molt greus.
Article 3
Les infraccions disciplinàries greus són:
1. L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o reglamentàries de
l’Associació, quan es considerin greus.
2. L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació, quan es considerin
greus.
3. Participar, formular o escriure, mitjançant qualsevol mitjà de comunicació social, manifestacions
que perjudiquin de forma greu la imatge de l’Associació.
4. La reiteració d’una falta lleu.
5. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol soci en la comissió de faltes
contemplades com a greus.
6. El trencament de sancions imposades per faltes lleus.
7. En general, les conductes contràries al bon ordre social quan es considerin greus.
Article 4
Les infraccions disciplinàries lleus són:

2

1. L’incompliment o les conductes contràries a les disposicions estatutàries i/o reglamentàries de
l’Associació, quan es considerin lleus.
2. Tota conducta incorrecta en les relacions amb els socis.
3. Els maltractaments dels béns mobles o immobles de l’Associació.
4. La inducció o complicitat, plenament provada, a qualsevol soci en la comissió de faltes
contemplades com a lleus.
5. En general, les conductes contràries al bon ordre social quan es considerin lleus.
Article 5
Es consideren infraccions de la Junta Directiva:
1. Infraccions molt greus:
a) La no convocatòria en els terminis i condicions legals, de forma sistemàtica i
reiterada, dels òrgans de l'Associació.
b) La incorrecta utilitització dels fons de l’entitat.
c) L'abús d'autoritat i la usurpació illegítima d'atribucions o competències.
d) La inactivitat o desistiment de les seves funcions que suposi incompliment molt
greu dels seus deures estatutaris i reglamentaris.
2. Infraccions greus:
a) No facilitar als associats la documentació de l'entitat que per aquests li sigui
requerida (estatuts, actes, normes de règim intern, etc.)
b) La inactivitat o desistiment de les seves funcions quan causin perjudicis de caràcter
greu al correcte funcionament de l’entitat.
3. Infraccions lleus:
a) La inactivitat o desistiment de les seves funcions quan no tinguin consideració de
greu o molt greu.
b) La no convocatòria en els terminis i condions legals dels òrgans de l’Associació.
c) La falta d’assistència, en tres ocasions i sense causa justificada, a les reunions de
la Junta Directiva.
d) Les conductes o actuacions contràries al correcte funcionament de la Junta
Directiva.
Article 6
Les sancions susceptibles d’aplicació per la comissió d’infraccions molt greus assenyalades a l’article 32,
seran la pèrdua de la condició d’associat o la suspensió temporal de tal condició per un període entre un i
quatre anys, en virtud de la proporció de la infracció.
Les infraccions greus recollides a l’article 33, donaran lloc a la suspensió temporal de la condició
d’associat per un període comprès entre un mes i un any.
Les infraccions lleus recollides a l’article 34, donaran lloc a l’amonestació o a la suspensió temporal de la
condició d’associat per un període d’un mes.
Les infraccions molt greus recollides a l’article 35, donaran lloc al cessament en les seves funcions com a
membre de la Junta Directiva i, si escau, a la inhabilitació per a ocupar novament càrrecs a l’òrgan de
govern. En el cas de les greus, el cessament durant un període d’un mes a un any, i si la infracció
comesa té caràcter lleu, en l’amonestació o suspensió per un període d’un mes.
Article 7
Per a l’adopció de les sancions assenyalades als articles anteriors, es tramitarà un expedient disciplinari
en el que l’associat té dret a ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra
ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat, en tot cas, d’acord amb
el que imposi la sanció.
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La instrucció dels procediments sancionadors correspon a la Junta Directiva, establint una comissió entre
els seus integrants a aquest efecte que compti almenys amb tres membres, i entre els quals es nomenarà
un president i un secretari; cas de tramitar-se expedient contra un membre de la Junta Directiva, aquest
no podrà formar part d'aquesta comissió, havent d'abstenir-se d'intervenir i votar en la reunió de la Junta
Directiva en la qual es decideixi la resolució provisional. La Junta Directiva podrà manar arxivar les
actuacions o acordar la incoació d'expedient disciplinari.
En aquest últim cas, el Secretari de la comissió passarà a l’interessat un escrit en el que posarà de
manifest els fets que se li imputen, als que podrà presentar allegacions en un termini de 15 dies.
Transcorregut aquest termini, la següent reunió de la Junta Directiva acordarà el que procedeixi. L’acord
haurà de ser per majoria qualificada.
L’acord tindrà caràcter provisional. L’associat podrà formular recurs davant l’Assemblea General en el
termini de quinze dies a comptar des del dia següent a aquell en que es rebi la resolució. En cas de no
formular-se recurs, la resolució esdevé ferma. L’Assemblea General adoptarà la ressolució que procedeixi
en relació amb l’expedient disciplinari o sancionador.
Article 8
Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons es tracti de les molt greus, greus o
lleus, començant a comptar el termini el dia següent a la comissió de la infracció.
El termini de prescripció s’interromprà per la iniciació del procediment sancionador, amb coneixement de
l’interessat, però si aquest romangués paralitzat durant un mes per causa no imputable a l’associat,
tornarà a córrer el termini corresponent.
Les sancions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons es tracti de les que corresponen a
infraccions molt greus, greus o lleus, començant a compttar des de l'endemà a aquell en què adquireixi
fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Barcelona, 28 d’octubre de 2010
El President / La Presidenta
Roser Vidaña Moyano

El Secretari / La secretària
Marta Codinachs Serra
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