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Una de les consultes més habituals de les AMPA en aquests temps de COVID gira
entorn la celebració de l’Assemblea General de l’Associació. De manera resumida,
aquestes són les indicacions més importants:
Indicacions del Departament de Justícia (“Preguntes i respostes sobre l'afectació pel
coronavirus en l'àmbit de les entitats jurídiques: associacions, federacions,...)
Les reunions convocades abans de la declaració de l'estat alarma, ajornades durant
la seva vigència, s’han de tornar a convocar dins dels tres mesos següents a la data
d'aixecament d'aquest estat.
Fins al 31 de desembre de 2020, us podeu reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, encara que els estatuts de l'entitat no
ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també
podeu adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que presideix l'entitat o que ho sol•licitin almenys dos dels seus membres o, si es tracta de
l’assemblea general d’una associació, un vint per cent de les persones associades.
Pel que fa als òrgans col•legiats us podeu reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació. Així mateix, els òrgans de govern
i les seves comissions delegades podeu adoptar acords sense reunió, sempre que
ho decideixi la persona que els presideix o que ho demanin almenys dos dels seus
membres.
Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals
i altres documents exigibles estaven suspesos a partir de la data de declaració de
l'estat d'alarma. El còmput es reprèn transcorreguts tres mesos a partir de la data en
què va finalitzar aquest estat d'alarma, és a dir, a partir del 21 de setembre de 2020.

Comunicat per les AMPA/AFA

ASSEMBLEA GENERAL EN
TEMPS DE COVID

4

Pel que fa a la celebració telemàtica de les assemblees, volem concretar-vos algunes
coses des de FAPAES:
Mitjançant la via telemàtica podeu aprovar els comptes anuals, memòria d'activitats
i pressupost del proper exercici i el nomenament de juntes directives.
És important que mantingueu el format de la convocatòria: aviseu amb temps suficient els socis/es, comuniqueu la celebració de l’assemblea pels canals habituals,
incloeu-hi l'ordre del dia i garantiu que la informació arriba a les famílies.
Molt recomanable que fer servir una plataforma online gratuïta i senzilla de fer servir.
Durant l’Assemblea, cediu la paraula als participants (vegeu comunicats 1 i 2) i compteu els vots.
Feu acta dels acords.
Registreu els canvis de Junta al Registre d'Associacions del Departament de Justícia,
després de l’Assemblea.

Bona part de les indicacions que donem en aquest comunicats tenen una base legal, un text jurídic que les recolza. Poseu-vos en contacte amb FAPAES si necessiteu
conèixer-lo.

