
  

ACTA DE LA REUNIÓ DE DESEMBRE 2019 DE LA JUNTA COOPERATIVA DE 
L'AMPA 

València, 2 de desembre de 2019  

Benvinguts i benvingudes a l’AFA, a aquesta Junta Cooperativa.  

S’obre la reunió a les 17,20 hores.  

Participen:  

• Comissió d’Infraestructures  

• Comissió d’Internes i economia  

• Consell Escolar  

• Comissió de L’Escola que volem  

• Comissió d’Extraescolars  

• Comissió del Fons Comunitari Escolar  

• Comissió la Porta Verda  

• Comissió de menjador 

1. Aprovació d’acta de la reunió anterior.  

Es llig i s’aprova.  

2. Lectura de l’ordre del dia  

Es llig i no s’afegeix cap punt. 

3. Presa de postura davant dels fets ocorreguts durant les eleccions al Consell 
Escolar

S’explica que l'any passat vam rebre visita de l’inspector de Sanitat de la Conselleria i 
va fer un informe negatiu sobre les instal.lacions de cuina i menjador. Tenim un 
menjador infradimensionat per al comensals que té l’escola i unes instal.laciones de 
cuina obsoletes. Per tant, sino es fan de manera urgent les obres d’adaptació 
necessàries, ens verem abocats a una reducción dràstica de comensals i a un canvi 
a sistema de càtering. La comissió d’infraestructures de l’AFA junt amb l’escola van 
anar a parlar amb Ajuntament i Conselleria per trobar una solució per a que la meitat 



  

dels xiquets i xiquetes de l’escola no es quedaren sense menjador. La comissió 
d’infraestructures va presentar a Conselleria una proposta d’ampliació que era 
‘relativament’ econòmica dons agafava la vivenda del conserge i ampliava el 
menjador, i per tant, no calia fer una gran obra. Conselleria va aceptar la proposta. 
Però per a executar les obres era necessaria la contratació d’un projecte constructiu. 
La Conselleria per pressupost i terminis només podia fer-se càrrec del projecte 
constructiu a través d’un contracte menor. El contracte menor va ser adjudicat a un 
arquitecte de la comissió. L’arquitecte va assumir el treball sent conscient des de 
l’inici que les despeses profesionals i els honoraris dels diferents tècnics que han de 
col.laborar en el projecte superen ampliament l’import assignat al contracte menor 
(14.975 euros més IVA), i va posar el seu despatx professional a la disposició d’quest 
projecte.  

Una mare que es presentava a les eleccions al CE i un membre actual del CE, durant 
la campanya a les eleccions, van comentar-li a altres mares i pares de l’escola, amb 
un paper de la web de transparència en mà com a prova, que aquest arquitecte 
s’estava aprofitant la seua posició a l’AFA per dur-se els 14.975 euros que no li 
corresponien. Al llarg d’aquesta reunió, tres testimonis afirmen haver sentit aquestes 
difamacions per aquesta mare i aquest pare, actuals membres del CE. Hi ha un 
malestar molt gran tant de l'arquitecte com de la comissió d'infraestructures i l'AFA en 
general per les greus implicacions d'aquestes acusacions, q s'ha demostrat q són 
falses i q posarien en entredit no sols la tasca desinteressada l'AFA i els seus 
membres, sinó també l'honorabilitat i professionalitat tant de l'arquitecte en qüestió 
com del CE i de la pròpia escola. L’AFA també es part agreujada, perquè els rumors i 
els dubtes escampats afecten al conjunt de l’associació; a més de l’arquitecte com a 
membre de la comissió d’infraestructures. 

La majoria de membres de l’AFA troben que és un fet molt greu, doncs a més, va ser 
aprofitat en campanya electoral per deslegitimar aquesta persona que està treballant  
fa més d’un any i mig per a tota l’escola i de camí, deslegitimar l’AFA. La comissió 
d’infraestructures de l’AFA ha anat a multitud de reunions amb l’Ajuntament i 
Conselleria per evitar el tancament del menjador, a més de les hores que l’esmentat 
arquitecte a depositat en la creació d’un projecte factible per l’escola, que, a més 
dotarà el centre d’un ascensor, per a resoldre en problema de la falta d’accesibilitat. 
El membre del CE que va fer difamació tenia accés directe a la informació (ja s’havia 
tractat en diversos CE, però en cas de dubte podia haver preguntat en un CE a que 
s’anaven a destinar eixos diners) i la mare podia haver preguntat a la direcció del 
centre. Dos membres de l’AFA presents a la reunió no troben els fets tan greus. 

Propostes: 

- Que es demane a la persona que ha estès aquesta informació (utilitzada per a 
obtindré el càrrec de membre del CE) renuncie al càrrec. 

- Que el CE fassa un comunicat desmentit el rumor i reparant la honorabilitat de 
l’arquitecte i de la comissió d’infraestructures. 

- Que el tema es tracte en l’equip directiu 



  

No tothom està d’acord amb la primera de les propostes així que s’arriba a l’acord de 
demanar la segona proposta: fer un escrit per explicar el que ha passat, sense noms. 
Que el consell ho aprove i que s’envie per les classes. Si no és així el AFA donarà 
suport a la persona de la Comissió d'Infraestructures amb la decisió que aquesta 
prenga, encara que siga deixar el projecte i per tant perdre el menjador.  

4. Jornada participativa de treball al pati

La jornada participativa de treball al pati convocada per a desembre queda suspesa 
per ordre de la direcció. Altrament, la direcció ha decidit refer la comissió mixta amb 
membres del CE, d’aquesta manera un dels membres actuals, que havia treballat 
moltes hores en la jornada i en el procés participatiu del Pati que Volem, sent que ja 
no és coherent el seu treball a la comissió, i per tant que no té sentit continuar amb la 
seua participació en aquesta comissió. Aquesta persona es troba molt ofesa, doncs 
havia dedicat moltes hores a aquest projecte. L’AFA decideix una participació de 
baixa intensitat en aquesta comissió, es a dir, assistir a les reunions per informar-se 
però no dedicar molts esforços actius (i orientar aquestos en alguna feina més 
productiva i més agraïda). 

5. Possible adhesió al ‘Manifest per la Vida’

La comissió de la Porta Verda, proposa adherir-se al ‘Manifest per la Vida’. S’explica 
(podeu trobar la info ací: https://manifestperlavida.org/ca/) i s’aprova l’adhesió.  

6. Convocatòria Assemblea General

Es convoca l’assemblea general per al dia de l’arbre: 21 de març. 

7. Posada en comú del treball de les commissions 

La comissió de menjador comenta que les enquestes son poques i no donen prou 
informació (només 4 el curs passat).  

A més explica que un membre de la comissió de menjador es troba en una reunió per 
donar la opinió de l’AFA en el consell alimentari (per la preparació d’un decàleg per 
l'administració en matèria de menjadors escolars). 

Cappev ens passa 400 paperetes pa repartir. Les te Imma. Termini per repartir-les és 
el 7 de febrer. Almudena paralarà amb Imma. 

7. Precs i preguntes

Unes mares d’infantil expliquen que hui era el primer dia per a que les criatures de 3 
anys entraren soles i plovia. Tot i això, han entrat per la porta gris, no els deixen entrar 

https://manifestperlavida.org/ca/)


  

per la porta de vidre, no els deixen entrar amb botes, ni amb paraigües. Les mestres 
han parlat malament als familiars. Davant d’aquestos fets, les famílies de 3 anys van a 
fer un escrit per demanar poder entrar per la porta de vidre (2 aules ja han presentat 
un escrit a la mestra). 

S’alça la sessió a les 19:40. 


