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AMPA INSTITUT JOAN ORO DE LLEIDA 

Carretera Saragossa, kilòmetre 464.2 

25194 Lleida (LLEIDA) 

ampainsjoanoro@gmail.com 
 
 

 

Acta assemblea General de Mares i Pares de l'Institut Joan Oró 
 

Data: dijous 10 de desembre de 2020 

Hora: 19.30 h 

Lloc: Virtual 
 

Assistents: 
 

Elionor Vilalta, Anna Lallana, Jordi Urbiola, Gemma Bosch Simó, Mar Roman Oms, 
Montse Pociello, Montserrat Rovira Quintana, Ana-M. Mosegui Sánchez, Dulce Sevilla, 
Roger Carrillo Burriel, Almudena Oms, Manel Martínez, Marina Dolcet, Mª Carme 
Navarro, Natalia Tierz, Rosa Prats, Sílvia Esteve, Toni Prim, Trini Castilla, Divina 
Urbiola, Cristòfol Salas. 

 

S’excusen: 
 

Sandra Morell, Cristina Saiz 

 
 

Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (veure adjunt) 
 

Elionor Vilalta: L’acta va ser enviada conjuntament en la convocatòria i es demana si 
hi ha alguna esmena a realitzar. S’aprova per assentiment. 

 
 

2. Presentació memòria d’activitats de l’any 2019 
 

Cristòfol Salas: Repassa el conjunt d’activitats realitzades durant l’any 2019. Es recorda 
que les memòries igual que els pressupostos van per anys naturals. 

 

Es destaquen tant les activitats fetes directament com el suport donat a les activitats 
realitzades per l’equip directiu. 

 

S’aprova la memòria. 
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 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.  

Jordi Urbiola: mostra el pressupost i es desglossen els ingressos i despeses generades en 
l’any 2019. 

 

Rosa Prats demana informació sobre les despeses bancàries. 
 

Jordi Urbiola: Es justifica que s’assumeixen totes les despeses que es genera pel 
pagament en codi de barres de totes les activitats que es fan des del centre. 

 

Elionor Vilalta recorda que es va retornar la part proporcional de la quota per COVID a 
les famílies que ho van sol·licitar. 

 

S’aprova l’estat de comptes per assentiment. 

 
 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2020 
 

Jordi Urbiola: Presenta el pressupost del 2020, amb alguns conceptes que pertanyen al 
curs 19/20 i altres al curs actual 20/21. Destaquen les despeses executades per la 
realització de les mascaretes per a tota la comunitat i la inversió en l’ampliació del 
pàrquing de bicicletes. 

 

Elionor Vilalta: Hi ha la intenció de realitzar algunes activitats en bicicleta per a fomentar 
l’ús d’aquest mitjà de transport i alguns tallers per aprendre a fer el manteniment de les 
bicicletes. 

 

S’aprova el pressupost per assentiment. 

 
 

5. Renovació de de membres a la Junta Directiva de l’AMPA. 
 

Elionor Vilalta; comenta que varies persones (Lourdes Llovera, Alba Tomàs i Enric 
Ormo) deixen l’AMPA per haver acabat al centre o per manca de disponibilitat. 

 

S’agraeix la participació a les persones sortints. 
 

Montse Pociello; anima als interessats a formar part de la junta 

Trini Castilla: s’ofereix a col·laborar. 

Elionor Vilalta: tanmateix comenta que es posarà en contacte amb les persones que han 
mostrat interès. 
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6. Torn de precs i preguntes 
 

S’obre un debat amb molta participació sobre la problemàtica del transport: l’alta 
densitat i els horaris. 

 
Alguns dels assistents exposen que la problemàtica amb els autobusos ve de lluny, que 
s’ha exagerat amb la pandèmia i que s’han fet actuacions davant l’ajuntament i 
l’empresa per part de l’AMPA, famílies particulars i des del centre per millorar el servei 
sense èxit. Que malgrat la bicicleta és una alternativa, el bus és molt necessari. 

 
Es conclou que és important queixar-se individualment mitjançant la bústia de queixes. 
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de La Paeria; que al menys es respectin els horaris de sortida i tornada del bus especial, 
i que els professors ho tinguin en compte a la sortida del migdia. 

 
 

Natalia Tierz demana per què no es duen a terme activitats extraescolars. 
 
Cristòfol Salas ho justifica per la situació de la pandèmia. Que s’ha plantejat la situació 
conjuntament amb les AMPES de la resta dels instituts del Camp Escolar abans de 
finalitzar el curs passat i s’ha repensat a mitjans d’octubre i no s’ha vist clar la seva 
activació per l’oscil·lació de la situació. De totes formes no es descarta que s’activin en 
la segona part del curs, si la situació millora. 

 

Manel Martínez troba a falta major interacció entre les famílies i el centre. 
 
Es justifica per la situació de la pandèmia i es deixa constància de la voluntat del centre 
d’integrar les famílies en el projecte. 


