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Acta de l’Assemblea extraordinària no presencial

AMPA DE L’ESCOLA GUILLEM DE MONTGRÍ

DATA: 9 de febrer de 2021
15 assistents

1. Gestió del menjador del Guillem. S’inicia aquesta assemblea. En Jordi Masferrer
ens explica l’estat actual de les gestions per a recuperar el menjador del Guillem.
El consell comarcal ens ha passat un conveni per a la gestió del menjador.
L’AMPA hi ha presentat algunes al·legacions.
L’opció de dur el menjador escolar és gràcies a una llei que es va aprovar el març
passat. Aquest any al mes de juny acaba la licitació amb l’empresa Càtering
Vilanova. Enguany ens ho han ofert i si acceptem la proposta la trauran de la
licitació.
Obligacions:
● Subrogar el personal existent. En Jordi comenta que tots els beneficis es
revertiran a l’escola i per tant s’intentarà augmentar la plantilla per poder
oferir una bona estona del temps del migdia.
● Material que hi ha a la cuina s’ha de subrogar, per tant cal pagar una mena
de renting. Es demana que se’ns cedeixi igual que al càtering Vilanova
● Preu: S’intentarà rebaixar el preu però primant la qualitat i el benestar dels
infants. Es tornarà a treballar amb productors de la zona. ( Torroella i
rodalies)
● Demanem al consell comarcal que ens faci un escrit dient que el material
que ens cedeix està en bon estat.
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● Hi hauran dues auditories que haurem de pagar nosaltres. S’ha fet una
al·legació demanat que les auditories les pagui el consell comarcal.
● No permet diferència de preu entre socis o no de l’AMPA. Només es pot fer
preu diari, preu esporàdic. S’intentarà buscar alguna manera de beneficiar
els associats de l’AMPA.
L’Angi comenta que quan van fer l’última reunió amb el consell comarcal van veure
la cuina bastant descuidada.
Torn de qüestions:
-

En Toni comenta que el CC ens demana que l’assemblea de l’AMPA ho ha
d’aprovar i el Consell escolar no s’hi oposi

-

L’enquesta que s’ha realitzat. el 97% ha votat que si i 2% NS/NC

-

En Jordi també comenta que estem a punt de signar un conveni gràcies a la
pressió de tots nosaltres

-

La Comissió menjador tindrà feina, es convida a les famílies a col·laborar

-

L’Ona comenta que cal augmentar el nombre de socis de les famílies de
l’escola. L’Esther recorda que a la darrera reunió vam dir de fer uns cartells
per fer una mica de màrqueting de l'AMPA. Si algú té alguna idea serà
benvinguda.

Es fa la votació i surten 25 vots a favor per tal que l’AMPA gestioni el menjador.

Es parla del projecte de subvenció. S’hi inclourà la proposta de “Pati Viu” per tal de
condicionar el pati d’infantil i el pati dels turons especialment. L’Albert Batlle comenta
que la brigada de l’Ajuntament ha arreglat algunes zones deteriorades. També comenta
que volen fer un reptilari. L’Angi comenta de comprar material per al temps del migdia.
Se li ha demanat a la Teneh, antiga coordinadora, que ens faci una proposta de material.
En Jordi comenta que aquest any 2020 ens han reduït la subvenció pel tema del COVID.
Cal lluitar per recuperar la subvenció íntegre.

