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Assistents: 

‐ Josep Gimeno [President AFA] 
‐ Bernat Calpe [Tresorer AFA] 
‐ Raúl Martínez [Equip Directiu Escola La Maquinista] 
‐ Maria José Aparicio [Equip Directiu Escola La Maquinista] 
‐ Esther Parull [Equip Directiu Escola La Maquinista] 
‐ Tània Espín [Equip Directiu Escola La Maquinista] 
‐ Chantal Slujalkovsky [Coordinació Espai Migdia] 
‐ Laia Luna [Espai Migdia] 
‐ Oriol Roca [Cooperativa +Educació] 
‐ Fins a 63 associats més van arribar a estar connectats en algun moment 

Inici 19h 
 
Abans de començar a tractar el primer i únic punt de l’ordre del dia, en Raúl 
Martínez com a Director de l’escola explica que s’està treballant per adaptar l’escola 
a la normativa derivada de l’actual situació pandèmica. De moment el Pla 
d’Obertura del centre actualitzat no és definitiu atesa la situació constantment 
canviant.  
 
1. Proposta de gestió del servei de migdia de l'escola per part de l'AFA, al 
llarg del curs 2020-21. 
 
En Josep Gimeno, president de l’AFA la Maquinista, explica que el motiu de la 
convocatòria de l’assemblea extraordinària és perquè per part de l’escola s’ha 
proposat que l’AFA assumeixi la gestió de l’espai migdia pel curs 2020-2021. Per 
fer-ho, és necessari que l’assemblea de l’AFA ho aprovi.  
 
El canvi en la gestió del servei és necessari per poder fer el canvi d’empresa 
prestadora del servei de l’espai migdia. Aquest és un tema aprovat 
consensuadament en diverses Juntes Gestores, però arran de la situació de 
pandèmia no s’ha pogut gestionar la nova licitació des de l’escola, tal com s’ha 
vingut fent fins el moment. Per poder culminar el canvi d’empresa de cara al curs 
2020-2021, l’escola ha demanat a l’AFA que assumeixi la gestió de l’espai migdia. 
D’aquesta manera s’assegura donar continuïtat al projecte, contractant a través de 
la coordinadora +Educació els membres actuals de l’equip de menjador.   
 
Per explicar el perquè d’aquest canvi, pren la paraula la Chantal Slujalkovsky, 
coordinadora de l’espai migdia. 
 
La Chantal explica que el projecte de l’espai migdia     
pretén l'auto gestió del servei, adoptant el model de cooperativa sense afany de 
lucre dels monitors i monitores que hi treballen. L'objectiu és destinar tots els 
beneficis que pugui generar el servei en recursos pels infants, treballadores i 
famílies. D'aquesta manera es podrà fidelitzar l'equip i millorar la qualitat 
pedagògica del servei. 
 
L’Oriol Roca, membre de la cooperativa +Educació, explica que la cooperativa 
+Educació gestiona serveis educatius en el lleure. Comenta que en referència al 
servei de menjador s’estrenen amb l’escola la Maquinista, alhora que també duran 
la gestió d’un altre centre educatiu aquest curs 2020-2021. La cooperativa donarà 
suport estructural a nivell de gestió als membres de l’equip migdia de l’escola, 
mentre que els membres de l’equip de menjador aportaran la seva experiència i 
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coneixement en la gestió del servei de menjador per a que la cooperativa entri en 
aquest segment amb la solvència del nostre equip. 
En relació al servei, es remarca que l’AFA La Maquinista no haurà de gestionar res 
de forma directa, simplement contractarà la gestió integral de l’espai migdia a 
+Educació.  
 
El procediment per la contractació del servei migdia per part de l’AFA és el següent: 

 
1.- L’AFA mitjançant l’assemblea aprova assumir la gestió del servei migdia. 
2.- El Consell Escolar aprova delegar en l’AFA la gestió del servei migdia. 
3.- Es signa un conveni entre l’Escola, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’AFA. 
4.- L’AFA formalitza el contracte amb l’empresa prestadora del servei. 
 
A part del canvi en la gestió de l’espai migdia, també es presenta el contracte que 
regularà el servei. Alguns dubtes exposats pels associats, resolts per +Educació, 
per la Chantal i pel Raúl: 
 
a) PREU- Es manté igual que l’any anterior, és a dir:  
 
-El preu diari bàsic és de 6,60 euros pels usuaris fixes.  
6,6 euros x 176 dies lectius = 1.161,6 euros total curs.  
1.161,6 euros/curs dividit per 10 mesos = 116 euros/mes 
 
-Els menús esporàdics tenen un preu de 7,5 euros o de 7 si es compren de 10 en 
10. 
 
b) TERMINI DEL CONTRACTE: Només es preveu que la gestió per part de l’AFA sigui 
per un curs (2020-2021), no obstant, es deixa la porta oberta a una pròrroga si 
ambdues parts hi estan d’acord. El compromís de l’escola és que aquesta gestió 
sigui només pel curs actual. 
 
c) AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: Es manté la mateixa empresa de 
cuina, per tant, es manté tot igual com fins ara.  
 
d) RESPONSABILITAT CIVIL SUBSIDIÀRIA: Diverses persones mostren la seva 
preocupació davant el risc que l’AFA hagi de respondre subsidiàriament davant 
alguna contingència no prevista. Des de +Educació ens informen que hi ha una 
pòlissa responsabilitat civil que adjunta al contracte. També des de l’escola ens 
confirmen que atès que el servei de menjador, tot i estar delegada la gestió a l’AFA, 
és un servei vinculat a l’educació, el mateix Departament d’Ensenyament respon 
subsidiàriament de possibles responsabilitats. 
Des de l’AFA es valorarà la contractació d’una pòlissa d’assegurança addicional, es 
demanarà pressupost i es valorarà a la propera Assemblea General Ordinària. 
 
Es fan alguns canvis al contracte d’acord amb aportacions d’associats i amb el vist i 
plau de +Educació. 
 
S’aprova per unanimitat que l’AFA assumeixi la gestió de l’espai migdia 
durant el curs 2020-2021. 
 
Final 20:10h 
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