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Acta assemblea general de mares i pares de l'Institut Joan Oró 

Data: dijous 18 de novembre  de 2021 

Hora: 19.00 

Lloc: Sala Actes Joan Oró - Virtual 

Assistents: 

Presencial: Elionor Vilalta, Mar Roman Oms, Manel Martínez, Trini Castilla, Cristòfol 
Salas, Cristina Saiz, Sandra Morell,Silvia Esteve Orteu. 

Virtual: Jordi Urbiola, Montse Pociello, Cristina Saiz, Dulce Sevilla, Rosa Prats, Marta 
burriel, MªBeatriz Pallarés, Noelia Varela, Olga Ganau, Elisabet Gilabert Belinchon, 
Josep Anton Eras Vila, Raquel Pina Loren, Llibertat Mas. 

S’excusen:  

Maria del Mar Roman 

L’Assemblea general de mares i pares de l’Institut Joan Oró, el dia 18-11-2021 s’ha 
realitzat de forma presencial i telemàtica mitjançant l’aplicació “Meet”. Davant la situació 
extraordinària actual i d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi Civil de 
Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin: l’Article 312-5. Reunió. Els estatuts 
de les persones jurídiques poden establir que els òrgans es puguin reunir per mitjà de 
videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la 
identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir 
en les deliberacions i l’emissió del vot. (consulta realitzada A AFFAC EL DIA 20-10-
2020) 
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Ordre del dia 

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

S’aprova per assentiment 

 

2. Liquidació de pressupostos 2020 i 2021. 

Jordi Urbiola explica l’estat de comptes de l’any 2020 i 2021. El pressupost d’aquest 
darrers anys ha esta continuista i hi ha hagut un conjunt important de partides que no 
s’han pogut executar degut a la situació sanitària .  

Es repassen el conjunt de despeses del pressupost i liquidació 2020. En la liquidació de 
l’any 2020 superàvit de 7000 euros. 

Així mateix es fa una relació de la relació de despeses pressupostades per l’any 2021. 
Es preveu una cobertura de les despeses que s’han generat. 

Finalment, s’anticipa el pressupost del 2022, aquest es caracteritza per l’absència d’ 
ingressos, ingressos aniran al curs 22-23. Despeses del 2022 (fins a l’agost) cobertes 
amb els romanents i liquidació del 2020. 

S’aproven per assentiment la liquidació del curs 2020 i  pressupostos de l’any 2021  i 
2022 (veure annex 1, document de presentació, pag. 6) 

 

3. Presentació memòria d’ activitats de l’ any 2020  

Elionor Vilalta: Fa una relació de les activitats realitzades a l’esmentat curs (veure annex 
1, document de presentació, pag. 7) 

 

4. Activitats curs 2021/22 

Elionor Vilalta: presenta també la relació de les activitats realitzades curs (veure annex 
1, document de presentació, pag. 9) 

 

5. Proposta de modificació dels estatuts. 

Es presenta a l’assemblea la voluntat de modificar els següents articles pels següent 
motius: 



 

 

 

 

Art. 1. diu: L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Joan Oró... 

Ha de dir: 

L’Associació de Famílies de l’Alumnat de l’Institut Joan Oró... 

Motiu: Canvi de denominació per a inclusió de la diversitat de famílies existents al centre. 

Article 10.2 diu:  

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 
actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.  

Ha de dir:  

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit, a través del correu electrònic, mitjançant la 
plataforma docent de la que disposa l’Institut.  

Motiu: actualització dels canals de difusió dels comunicats. 

 

Article 27 diu: Motiu: Canvi de denominació per a inclusió de la diversitat de famílies 
existents al centre. 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Ha de dir: 

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar i queda tancat el 31 d’agost. 

Motiu: facilitar la gestió al adequar-se al ritme i a la vida acadèmica del centre. 

 

6. Renovació de membres a la junta directiva de l’AMPA. 

Manel Martínez: exposa que la renovació de càrrecs de l’AMPA ha de produir-se segons 
manen els estatuts cada 2 anys, i es sol·licita que la gent interessada enviï un correu a 
ampa@insjoanoro.cat fins a finals de mes. 

Montse Pociello: es suma a convidar als presents a participar del centre de primera mà.  
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7. Precs i preguntes 

Rosa Prats: demana per l’estat del procediment i les dates de votacions al consell 
escolar. Demana una major participació de les famílies. Recorda que en la darrera 
votació hi va haver poca participació i aquest fet no diu molt poc de nosaltres, no fer 
l’esforç d’anar a votar. 

Elionor Vilalta: Assumeix el compromís de recordatori des de grups de whatsapp. 

 

C.Salas s’acomiada com a membre de l’AMPA i E. Vilalta li agraeix la feina i la dedicació 
durant tant de temps. 

 
 
Es va acomiadar l’assemblea agraint a les famílies la seva assistència. 
 
 
 
Signat          
Elionor Vilalta  
Presidenta AMPA  
 
 
 
 
 
 
 
Signat 
 
Cristòfol Salas 
Secretari AMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lleida, a 18 de novembre de 2021 
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