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ACTA ASSEMBLEA GENERAL 002/18 

 

  Lloc de reunió: sala de l’escola 

  Dia: 19/04/2018 

  Hora d’inici/fi: 17h – 19:15 

  Número: 002/18 

 

Assistents:  

Nom      Càrrec 

Ariadna Badia                Presidenta 

Jordi Camprubí    Tresorer 

Magda Martí     Vocal 

Florie Mathieu                Vocal 

Carles Scotto                Vocal 

 

Hi han assistit 35 persones associades a l’AFA 9 Graons, així com l’Equip Directiu de l’escola. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Canvi de membres a la Junta de l’AFA. 

3. Estat del registre oficial de l’AFA (NIF). 

4. Quotes i compte bancari de l’AFA. 

5. Proposta de cuina propia i servei de menjador curs 2018/19. 

6. Inclusió de les noves famílies a l’AFA. 

7. Presentació del web de l’AFA. 

8. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

- S’aprova l’acta anterior del dia 29/09/17 

 

- S’informa de la sortida voluntària de la Junta de l’AFA de l’Èlia Farré i de l’entrada també 

voluntària de la Florie Mathieu i d’en Carles Scotto en funció de vocals. 

 

- En Jordi Camprubí informa del registre oficial efectiu de l’AFA així com de l’adjudicació del 

corresponent NIF. 

 

- En Jordi Camprubí explica que la quota anual de l’AFA serà de 50€ anuals i proposa 

domiciliar-lo un cop tinguem actiu el compte bancari.  

 

- Rebeca Antón, integrant de la Comissió de menjador, explica que l’entitat Paidos ha 

proposat deixar el servei de càtering i instal·lar una cuina a l’escola de forma definitiva 

assumint-ne els costos a canvi de gestionar ells el servei de menjador. L’AFA ha de ser 

l’encarregada de la contractaciód’aquest servei. Paidos proposa fer un contracte del servei 

de nejador de tipus anual que es podrà prorrogar tres mesos abans de la seva finalització. 
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També realitzarà un pla d’amortització per tal de recuperar la inversió que hauràn realitzat 

en la instal·lació de la cuina. Si l’AFA decideix no comptar més amb el servei de menjador 

de Paidos, l’empresa que s’en faci càrrec haurà d’assumir l’amortització restant. En cas 

que no s’en trobès cap, seria el mateix Consorci qui s’en faria càrrec. Per altre banda 

s’especifica que Paidos també assumirà el cost de l’adquisició de maquinària nova al llarg 

de la durada del servei ja sigui per trencament o obsolescència.  

 

Per altra banda Paidos ofereix una proposta educativa lligada a l’activitat de menjador dins 

la qual hi ha l’aprenentatge de bons hàbits alimenticis, la independència dels infants al 

menjador i la presa de consciència de la procedència dels aliments que estàn consumint. 

Aquesta empresa també ens dona l’opció d’escollir entre diversos tipus de menús i de 

qualitats, entre els que podríem incorporar productes ecològics. Això sí, el cost del menú 

per a les famílies mai superarà els 6,20€ diaris per infant. 

 

Paidos ha vingut recomanada per l’ED, qui ja ha tingut una experiència laboral positiva 

amb ells. Aquesta és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la gestió del temps de 

lleure a les escoles, en la seva majoria a Sant Cugat. En poc temps han vist incrementada 

molt ràpidament la demanda dels seus serveis, és per això que s’han associat amb 

l’empresa Fundesplai a fi de tenir accès a la seva estructura organitzativa i als seus 

recursos humans, conservant però els seus principis educatius. En aquest aspecte 

asseguren que el personal aportat per Fundesplai és format en els valors i els criteris 

educatius de Paidos.  

 

Existeixen dues alternatives a aquesta opció, la primera consisteix en donar continuïtat a 

un servei de càtering com el que s’està duent a terme fins ara, amb la mateixa empresa o 

amb una altra. L’altre opció implica que la Direcció de l’escola obri un concurs per a 

empreses que vulguin optar a gestionar el menjador de l’escola. Aquesta darrera opció no 

implica per força la construcció d’una cuina a l’escola. 

 

Per altra banda l’ED fa constar que el Consorci no ha adquirit el compromís de muntar una 

cuina a les escoles de nova creació, i que no hi ha cap plàning al respecte. 

 

Pel que fa a les obres necessàries per a la instal·lació de la cuina, es realitzaràn en 

paral·lel a les obres d’ampliació de l’escola que es realitzaràn aquest estiu. Les despeses 

derivades de la instal·lació de preses d’aigua i suministrament energètic correràn a càrrec 

del Consorci. 

 

Algunes famílies volen deixar constància de l’existència d’algunes desavinences amb 

l’empresa Fundesplai i de la necessitat de començar a llimar-les per tal de crear una 

relació més sòlida de cara al futur. 

 

Respecte als aspectes legals de la contractació del servei de menjador amb l’empresa 

Paidos, es proposa l’enviament del contracte a les famíles de l’escola així com a un 
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advocat a fi que el pugui valorar i extreure’n les apreciacions necesàries. També es 

proposa la creació d’una comissió de negociació per tal de gestionar aquest tema. 

 

- Referent a la inclusió de les noves famílies a l’AFA, s’en destanca la seva importància , 

cosa que també es compromet a valorar l’ED. Es proposa la creació d’una comissió 

d’acollida de les noves famílies així com l’organització d’una festa per a donar la 

benvinguda a aquestes famílies. 

Es recorda que la Junta ha de tenir un mínim de sis integrants però que no hi ha un màxim 

establert. També es proposa la dissolució de la Junta de cara al curs vinent. 

 

- Pel que fa a la inclusió de les actes de les reunions de les comissions, es decideix no fer 

actes de les petites decisions per tal d’agilitzar els procesos. També es proposa buscar 

una fòrmula adequada per tal d’explicar, mitjançant la web, a tots els pares de quina 

manera es pot participar a les accions que duen a terme les comissions. També es 

penjaràn posts amb el que s’ha fet i amb el que es farà des d’aquestes comissions. 

 

- La Junta informa ales famílies que el dimarts dia 25 d’abril l’ED i alguns membres de la 

Junta es reunirán amb en Jordi Matas, regidor d’educació del districte per tal de traslladar-

li la información corresponent a la sensació d’abandonament front al Consorci d’educació 

respecte a la impossibilitat de realitzar el Casal d’Estiu a les instal·lacions de l’escola i la 

preocupació per a la més que possible reproducció de la situació en els pròxims anys. 

 

 

 

 

 

ACORDS 

 

- S’aprova tirar endavant la negociació amb Paidos per a la instal·lació de la cuina i la gestió 

del servei de menjador per 32 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. 

 

- S’acorda la creació d’una Comissió de negociació pels aspectos legals en la contractació 

del servei de menjador per 32 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra. S’hi 

proposen la Clara Esteva i en Carles Querol.  

 

- S’aprova la dissolució de la junta de cara al curs vinent per 28 vots a favor, 4 abstencions i 

cap vot en contra. 
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La presidenta aixeca la sessió a les 19:15 h., de la qual, com a vocal, estenc aquesta acta amb el 

vistiplau del president. 

 

El vocal, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) La presidenta, 

 

 
 

 


