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ACTA   ASSEMBLEA  EXTRAORDINÀRIA   del  curs 2020-2021  (09/04/2021)  

 

Reunió Telemàtica per Microsoft teams el 09/04/2021, de 18 a 20:15 h 

Assistents: TOTAL PARTICIPANTS (membres socis i no socis de l’AFA):  
55 Connexions en línia en el punt màxim. Mitjana de 50 connexions.  
50 Assistents enregistrats al formulari d’assistència.   

• Membres de la Junta presents: Carme (presidenta), Magalí (vice-presidenta), Gemma (secretaria), Cristina 
(tresorera), i Agnès (vocal) 

• Representants de la Comissió Migdia: Diego  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea del passat 14 de desembre de 2020 
2. Aprovació de la renovació del contracte amb Cuina Justa  
3. Precs i preguntes. 

 
 

Es fa una introducció de com funcionarà l’assemblea, com usar el xat (només per demanar torns de paraules i votacions), com apuntar la 
assistència en el link que sortirà en el xat i que ha de ser de cada un dels membres que es connectin, encara que siguin de la mateixa família, 
i es demana que tothom silenciï els micròfons. També que al final de cada explicació s’obrirà un espai pels torns de precs i preguntes.  
 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA 14/12/2020 
 

Gemma fa la presentació i recorda que la última assemblea va ser el 14 de desembre de 2020 i que l’Acta ha estat enviada per e-mail 
a totes les famílies.  
 
En aquella acta es van tractar els següents temes:  
 
1. Aprovació de l’última acta del curs 19/20  
2. Presentació del tancament econòmic del curs 19/20  
3. Presentació de les comissions:  presentació dels seus membres, explicació del treball que han estat fent fins ara, dels projectes 

que es plantegen treballar per aquest curs i el seu pressupost.  
4. Presentació de la junta: explicació del treball que ha anat fent fins ara, dels projectes que es plantegen treballar per aquest curs 

i exposició del pressupost global pel curs 20/21.  
5. Suggeriments dels socis 
6. Precs i preguntes. 

 
 
S’explica que la votació es farà a través d’un enllaç que es penjarà, per cada votació, al xat. Es demana que cadascú tingui a mà el seu 
codi. Es recorda que només poden votar els socis i que només aquells que han rebut els codis.  
 
VOTACIÓ: S’aprova pel 92,5% dels vots l’acta del 14 de desembre de 2020 (SI 37 / NO 0 / ABSTENCIO  3 / 40 vots vàlids) 
 
 
 

2. RENOVACIO DEL CONTRACTE DE CUINA JUSTA 
 
Magalí dona pas a Diego dient que les famílies han rebut el comunicat per e-mail al respecte del tema que ara es tractarà de Cuina 
Justa. Diego exposa com a representant de la comissió Espai Migdia. Repassa el que es va comunicar des de la Junta per refrescar el 
tema que portem a votació: 
 
■ El servei el presta la Fundació Cassià Just - Cuina Justa, des del curs 2019-2020. Inicialment càtering a Can Rosés. 

■ A causa de l'endarreriment de les obres per motius de la COVID, no s'ha pogut començar el servei de cuina pròpia en la data 

prevista (inici curs 2020-21).  

■ S'ha allargat el servei de càtering, oferint-lo tant a Can Rosés com a Plaça Comas. 

■ Des del passat mes de gener ja disposem del nou edifici i cuina pròpia, que va iniciar el servei al febrer. 

■ La nova cuina està a ple rendiment. El servei s'està realitzant amb normalitat i el canvi ha tingut bona acceptació. 

■ Les incidències, qüestions i suggeriments que han anat sorgint s'han atès amb bona predisposició per part de Cuina Justa i 

adaptant els menús a les nostres exigències.  

■ Cuina Justa ha fet una inversió important aportant tot el parament de la cuina. 

■ Juntament amb Esguard han fet tallers pels infants per educar sobre alimentació saludable. 

■ Han connectat amb les necessitats  de la nostra comunitat i amb la filosofia pedagògica del centre. 
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■ Els preus son els mateixos i van tutelats per la Generalitat. Son els preus de l’escola pública, per tant, no els marca ni Cuina Justa 

ni l’escola.  

 

 

 

 

 

 

 
■ Segons la Clàusula 1-2 del contracte vigent: 

[…] Un cop estiguin finalitzades les obres que actualment esta realitzant l'escola per disposar de cuina pròpia, el contracte es 

transformarà en un contracte de gestió de cuina externa adequant el servei a les necessitats reals del client. […] 

■ Per aquesta clàusula tenim l'obligació de modificar el contracte perquè hem passat de càtering a servei de menjador en cuina 

pròpia, però fer-ho només per 4 mesos no és profitós per a cap de les parts. 

■ Per tot el que s'ha exposat, des de la Comissió d’Espai Migdia, la Junta de l’AFA i la Direcció de l’Escola i Cuina Justa convenim 

modificar el present contracte i ampliar-ne la vigència fins al curs 2022-2023, apostant per la continuïtat. 

 
Precs i preguntes:  
 

• Si parlem de renovació del contracte, sense tenir-lo sencer perquè no l’hem rebut, les famílies no podem votar una renovació 
del contracte sencer. Si fos una modificació de la clàusula només, s’entendria i es podria votar, però no podem votar la 
renovació de tot el contracte sencer sense coneixement del que hi diu. 

o Expliquem que es un contracte base, on hi ha paràmetres marcats per la Generalitat i estipulats, i que les bases 
contractuals del nou contracte seran les mateixes. L’escola ens va cedir la gestió al AFA que es qui en firma el contracte. 
Està revisat per l’AFA, que va consultar a la FAPAC, i també per l’escola. S’ha de tenir present que estem votant la 
continuïtat de l’empresa amb el mateix contracte actual base fent només petites modificacions necessàries (per ex: el 
parament de la cuina per part de Cuina justa....) que son derivades del canvi de servei de càtering a cuina pròpia. I es 
d’obligació fer aquest nou contracte ara que tenim cuina pròpia per la clàusula que hi ha en l’actual. 

o Compartim el document del contracte perquè els interessats el puguin llegir.  
 

• Hi ha algun motiu pel qual no s’hagi plantejat alguna alternativa a aquesta empresa i pel qual seguim amb la mateixa? 
o Des de la Junta, l’escola i la comissió, s’ha valorat aquesta renovació molt favorablement perquè no s’ha detectat cap 

senyal de desconfiança ni incidències greus, i no s’ha vist cap motiu pel qual no seguir amb la mateixa empresa, per 
tant no s’ha vist cap necessitat de intentar buscar cap alternativa.    

o S’explica que quan es va canviar a Cuina Justa, la previsió va ser de fer el servei durant dos anys i la Covid no ho ha 
permès doncs els cursos escolars han estat inferiors a aquests dos anys. I s’explica que Cuina Justa es va triar després 
d’un procés de selecció exhaustiu i seguint criteris consensuats amb la direcció de l’escola, la comissió i la Junta, perquè 
tots plegats anéssim en la línia en tots els criteris i per part de totes les parts. 
 

• Amb la informació que tenim es diu que s’ha de refer o modificar la clàusula que diu quin es el servei que s’ofereix de càtering 
i que s’ha de transformar al servei de cuina pròpia. Es a dir, el contracte serà el mateix però lo únic que modificarem es la 
clàusula perquè ja tenim cuina pròpia i després també la vigència?.  

o S’explica que degut a aquesta clàusula, i com hem passat de càtering a cuina pròpia, és obligatòria aquesta 
transformació. El contracte actual no serveix i ara se n’ha de fer nou. La clàusula l’hem ensenyat perquè es la que diu 
que estem obligats a fer aquest canvi, i aprofitant que estem obligats a fer aquesta modificació i que nomes queden 4 
mesos de contracte, es creu oportú aprofitar per renovar i allargar la vigència. Es torna a comentar que en el contracte 
nou hi ha petits canvis del tipus que Cuina Justa es fa càrrec del parament, etc... però no grans coses. I que son per 
reajustar el contracte a la nova situació de cuina pròpia.   
 

• Aquests tipus de documents haurien de estar a la web de l’AFA per ser accessibles a les famílies.  
o Es recull aquesta inquietud, tot i que es comenta que no es poden penjar aquests tipus de documents públicament i 

que hauria de fer a través d’un accés privat, amb contrasenya, i preservant les dades personals que hi puguin constar. 
Es buscarà la manera de fer-ho.   
 

• El menjar per les excursions esta inclòs en el contracte? 
o S’explica que respecte el menjar en les excursions, la direcció va proposar a l’AFA, quan hi havia servei de càtering, que 

potser seria millor fer carmanyoles per endur per part de les famílies. També perquè no era gaire factible fer carmanyola 
en un servei de càtering i llavors l’àpat hauria de ser amb entrepans. L’escola ho recomanava, també perquè eren nens 
més petits. I l’AFA ho va considerar oportú i correcte. 

o Comissió Migdia explica que de moment no s’ha donat la opció de excursions amb dinar fora l’escola, des de que estem 
amb cuina pròpia, perquè per tema Covid han fet excursions només als matins sense dinar. Recull la inquietud perquè 
es interessant contemplar quines opcions podem tenir. Però en el contracte amb Cuina Justa ja posa que ells donen 
aquesta opció i es podria parlar de com fer-ho.  
 
 
 

Concepte Preu sense IVA Preu final (10% IVA) 

Usuari Fix 2,877€ 3,156€ 

Usuari Esporàdic 3,18€ 3,54€ 

Professorat 2,82€ 3,10€ 

Monitors 1,50€ 1,65€ 
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• Els preus del contracte no coincideixen amb el que paguem? Correcte, perquè es preu del menjar al que li hem de sumar el preu 
del monitoratge de L’Esguard. 
 

• Per temes legals es important refer-lo, i el que aquí estem decidint es la continuïtat de l’empresa amb la que estem contents 
donat que hem de modificar el contracte degut a la clàusula. I si estem contents amb l’empresa no s’entén perquè hem de 
mirar tot el contracte.  
 

• De segon a sisè si que hi ha hagut moltes queixes i des de la comissió no se’ls hi ha donat veu, se’ls ha intentat callar i per això 
hi ha dos membres que han sortit de la comissió.  Es va enviar un e-mail explicant la situació, i dient que tot plegat és molt dur 
i que per això havien marxat aquests membres. S’obre un espai de debat on hi ha diverses intervencions al respecte d’aquesta 
situació traslladada a la assemblea: 

o Aquesta assemblea es per votar el tema del contracte i aquestes queixes s’han de tractar en un altre espai 
o Totes les queixes/suggeriments, de P3 a 6e, s’han parlat i traslladat i a gairebé a totes se’ls ha donat resposta. Una altre 

cosa que a vegades passa, és que la queixa s’hagi resolt favorablement al que la persona que la traslladava esperava. 
o Si que potser s’ha de tractar aquesta inquietud, doncs no es pot girar cua dient que aquest no es l’espai i que és tard i 

s’ha de votar. S’emplaça a la persona descontenta a que posi exemples concrets de les queixes, de les famílies... 
o Intervé un pare per explicar que treballa com a monitor de menjador d’una escola on hi ha Cuina Justa. Explica que hi 

ha molts tipus de nens i gran varietat de gustos i hàbits. Creu que no es pot generalitzar parlant de tots els grups de 2n 
a 6é, i reflexiona sobre si això vol dir que de P3 fins a 1r no hi ha aquestes incidències? Sembla que el problema es un 
altre. A més puntualitza que la qualitat del menjar d’aquesta empresa es molt bona, son productes de proximitat, que 
és una empresa que treballa molt bé.... No entén realment on es el problema. Sembla que el problema es que no es 
vol Cuina Justa, i no el tema que ens ocupa. Respecte a la queixa de que no hi ha prou menjar, com a monitor de 
menjador de una escola amb Cuina Justa, comenta que normalment passa al contrari i en sobra. 

o Sembla que l’origen de tot això és un problema de convivència, no tant de Cuina Justa i del menjar.  Des de la comissió 
es comenten totes les queixes, i les respostes pot ser que agradin o no. Es fa un apunt respecte a nutrició i sobrepès, 
fent referència a la diferencia entre malnutrició i desnutrició. Aquest debat s’ha de seguir parlant amb la comissió, com 
s’ha fet fins ara. Comissió que a més està oberta a tothom i representa a la comunitat sencera, i no a uns cursos.  

o Normalment sobra molt menjar. Si que a vegades repeteixen, ho poden fer sempre que vulguin i hi ha plats que agraden 
tant que si es repeteix en excés doncs al final si que s’acaba el menjar, però sempre es pot repetir d’un altre plat. Des 
de l’escola se’ns diu que els nens no es queden amb gana al acabar el dinar.  

o Des de la Comissió estan d’acord que hi ha hagut problemes, incidències i que s’han abordat i que Cuina Justa sempre 
ha fet el possible per solucionar-ho i hi té tota la voluntat. Des de la comissió s’ha treballat molt des de l’inici de curs i 
encara falta feina per fer. 

o S’han de distingir dues coses: totes les queixes i incidències es tracten des de la comissió i a vegades tenen fi i altres 
segueixen i tenen continuïtat perquè no son de resolució immediata ni puntual. Aquí es tracta de donar continuïtat a 
una empresa que respon, que té voluntat i que treballa bé. És normal que puguin sortir amb gana de l’escola, però no 
perquè no hagin menjat prou alhora del dinar, sinó perquè dinen molt d’hora, es mouen al pati, després fan classe i 
alhora de sortir de l’escola ja han passat unes hores, amb lo que és normal que tinguin gana. Aquest no es el tema que 
ara ens ocupa, i es seguirà abordant des de la comissió. Ara el que ens ocupa és votar la continuïtat. 

  
 
VOTACIÓ: S’aprova pel 76% del vots la renovació del contracte amb Cuina Justa fins el 2023 (SI 38 / NO 10 / ABSTENCIO 2 / 50 vots 
vàlids / 6 nuls). 
 
 

3  PRECS I PREGUNTES 
 

• Preocupa la inseguretat del menjador perquè una nena va sortir al carrer per la finestra del menjador. En el seu moment qui 
ho comenta, veient que les finestres del menjador podien suposar un perill, va fer una denunciar  al consell escolar del districte 
i al consorci i no veu que s’hagi fet res. Finalment la situació que ell va denunciar com a possible situació de inseguretat, s’ha 
donat. 

o La Junta comenta que aquest tema no els ha arribat, però que potser a l’escola si. Aquesta comunicació s’ha de fer a 
l’escola directament perquè és a qui pertoca. Però si els membres de l’AFA demanen que des de la Junta es vehiculi 
aquesta inquietud, es farà. Es pren nota.    

• Preocupa el fet que des de el carrer es vegin els nens del menjador. 
o La Junta comenta que sobre aquest tema si que hi ha treballat. Que saben que els vinils estan ja a punt per ser posats 

i així tapar les vidrieres del menjador. Aquest tema al sí tenir coneixement, la Junta ho ha pogut vehicular.  

• Els cursos de P3 quan començaran a entrar per Joan Gamper?  
o Des de el Consell Escolar es va parlar i es va dir que s’havien de treure els generadors i treure tot el cablejat. Ja està 

previst però tot depèn ara de Telefònica i això es complicat perquè arreglar el tema del cablejat suposa que poden 
deixar sense llum al barri i per això estan estudiant com fer-ho i organitzant-ho.  

 
 
Gràcies a tots.  

 


