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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE 
L’ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN 

Data: 17/3/2011 Hora: 21h Lloc: Escola 

Assistents (11 persones): Clàudia Aguilar (Violeta P4), Bet Almirall (Mariona P3), Diana 
Casellas (Jana P4), Sònia Centelles (Ona P4), Anna Dalmases (Arnau P4), Jordina Grau 
(Abril P3), Laura Hurtado (Bruna P3), Cornèlia O’Callahan (Mercè P4), Silvia Ponce (Malena 
P3), Toni Riba (Aina P4), Txell Rodon (Pau P4). 
 

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. 21:05h-21:10h Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. 21:10h-21:40h Novetats construcció de la futura escola 
3. 21:40h-00:00h Reflexió sobre funcionament de l’AFA  

Data propera assemblea: 27 d’abril de 2011 a les 17h. 

 

1. Aprovació acta anterior 

Exposició: Laura Hurtado. Comissió de comunicació. 

Acords: S’aprova. 

2. Novetats construcció futura escola 

Exposició: Sònia Centelles. Comissió d’obres. 

1. Descripció dels passos realitzats fins ara:  

 15/12/2010: Presentada la sol·licitud de reunió amb el Consorci  d'educació 
(organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de Barcelona) per 
estudiar conjuntament la possible ampliació de barracots.    

 17/12/2010: Signatura del conveni entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació per la 
Redacció del Projecte. Aquest conveni estableix els acords sobre qui paga i qui 
gestiona la redacció del projecte. El pressupost el posa la Generalitat (Educació).  

 Gener 2011: La Generalitat informa a través dels mitjans de comunicació que totes 
aquelles escoles que estan en barracots i que no disposin de projecte executiu 
adjudicat s'hauran d'esperar. No es concreta durant quan de temps. La nostra escola 
no disposa encara d’aquest projecte.  

 03/02/2011: S'acorda en la  comissió mixta  d'obres que la directora de l’escola, la 
Cristina, contactarà amb Javier Sanchez del Consorci per demanar-li una entrevista. 
L'objectiu és rebre informació sobre els procés de construcció de l'escola,  terminis, 
etc.  

 15/2/11: des de la Direcció de l'escola sens informa que José Luis Castel (Cap 
d'Àrea de Gestió de Centres Públics) contacta amb ella per informar-la que en els 
propers dies convocaran a tots els centres que estan en mòduls per parlar de la 
situació de cada un  i les solucions.  

 25/02/2011: Publicació a la web de BIMSA de les bases per la licitació del projecte 
de l'escola+escola bressol+pàrquing. Podeu consultar l'avantprojecte al següent link: 
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http://www.bimsa.es/perfilcontractant/default.aspx Per tenir accés cal registrar-me. 
Ho podeu fer amb Usuari: Obres Afa Univers. Nova Clau: 828828  

 08/03/11: Primer esborrany de possible ampliació de barracots.    

 14/03/11: La direcció de l’escola ens informa que encara no els han convocat des del 
Consorci per informar-los de la situació.     

 17/03/2011: Terminis orientatius  que hem calculat per les diferents fases  del procés 
de construcció de la nova escola* :  

o Licitació , Adjudicació i Redacció del projecte:  
 Abril 2011: tancament termini per a la recepció d'ofertes.  
 Juny 2011: Adjudicació del projecte.  
 Desembre 2011: La redacció del projecte ha d'estar finalitzada. 

o Licitació i Adjudicació de l'obra: un cop es disposi del projecte, i comptant 
amb el pressupost necessari, s'estima poder haver adjudicat l'obra en un 
període de 6 mesos. Comptant que el mes de gener de 2012 es disposés del 
pressupost necessari, la construcció de l'escola s'adjudicaria el juny de 2012.  

o Construcció de l'escola: S'estima que caldran entre 1 i 2 anys depenent de 
l'obra.  

o Temps estimat global: segons la informació de què disposem fins ara, podem 
preveure que no tindrem l'escola construïda fins el juny de 2014. Amb la qual 
cosa ens és necessària una ampliació de barracots de 3 aules més.     

o Si es volen fer propostes d'incorporació d'elements a la futura escola ara és 
el moment. Cal treballar en la proposta.  

  
* Temps calculat prenent com a referència processos similars d'altres escoles.  
  

2. Propers passos de l’Administració 

 
El Consorci ha d’informar a les escoles amb barracots de la situació actual i possibles 
solucions de futur.  
   
Una part dels equipaments de la nova escola és municipal (Escola bressol i pàrquing) i l'altre 
part és de la Generalitat (Educació).  Per aquest motiu cal la Signatura del conveni per 
l'execució de l'obra  entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació (El conveni ja s'ha signat per 
la redacció del projecte. Veure punt 2 de l'apartat anterior). El conveni  ha de definir qui 
gestiona l'obra i qui paga cada part. Se'ns ha dit que l'obra també la 
gestionarà  l'Ajuntament (BIMSA) un cop disposi del pressupost necessari cedit per la 
Generalitat.     
 
 

3.  Propers passos de la comissió mixta d’obres  
   
Es preveu organitzar una reunió de la comissió mixta d'obres per:  

1. Analitzar conjuntament i presentar proposta d'ampliació de barracots  
2. Preparar proposta de criteris a tenir en compte per la construcció de 

la nova escola  
3. Conèixer informació rebuda del Consorci pel que fa a la situació 

actual i futura de la nostra escola  
4. Anàlisi situació actual i definició de propers passos a seguir 

 

Comentaris: La data possible de finalització de la futura escola, juny de 2014, 

provoca cert neguit entre els assistents.  

Acords / Properes accions: De moment, l’opció d’organitzar accions de protesta 

queda aparcada en vistes a tenir més informació.  
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3. Reflexió sobre funcionament de l’AFA 

Exposició: Silvia Ponce. Comissió de comunicació 

Es planteja la necessitat de reflexionar sobre el funcionament de l’AFA.  

Comentaris: Tothom hi està d’acord. Alguns opinen que s’han apuntat poques 

famílies (47 famílies (31 de P4 i 16 de P3) sobre un total aprox. de 75). Altres creuen 

que les assemblees són massa llargues (i avorrides), que potser s’haurien de fer 

cada dos mesos. A més a més, els de P3 es queixen de que, a vegades, es parla de 

temes que no coneixen i que s’hauria de millorar l’accés a la informació de tot el que 

es va fent. Davant les crítiques, hi ha qui diu que no podem oblidar que les 

comissions són molt actives i fan molta feina. Una altra persona replica que, si bé 

això és cert, algunes comissions tenen massa feina i això cansa/crema molt. També 

hi ha qui diu que potser la raó de que hi hagi poques altes són els 50 euros de la 

quota anual i que s’ha d’explicar millor a què es destinen aquests diners.  

 Acords / Properes accions: 

1. Es decideix fer una reunió oberta a totes les famílies de l’escola (membres i 

no membres de l’AFA) per recollir idees que ens ajudin a millorar. El proper 9 

de maig de 2011. 

2. Prèviament, es decideix enviar un qüestionari a través de la carpeta viatgera 

per recollir idees que ens poden servir per conduir el debat el dia de la reunió 

de pares i mares.  

3. Es decideix que el blog ha de tenir més informació sobre l’AFA. Per això es 

preveu penjar-hi:  

 les memòries elaborades per cada comissió corresponents al curs 2009-

2010  

 el pressupost de l’AFA i un argumentari sobre el destí de la quota anual. 

 Resum dels acords presos durant el curs 2009-2010. 

 

 

Data propera assemblea: 27 d’abril de 2011 a les 17h. 

 


