BARCELONA 09/03/2021

DATA

09/03/ 2021 (19h00)- Per videoconferència (Google Meet)

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA)
Magalí Szalardi (Vocal Comissió Migdia)

Raquel Freixes (Vocal convivència)

Luciana Michelli (Grup familiars i amics músics)

Marta Uriel (GT relacions externes)

Bea Beza (Secretària)

Cinthya Villafaña (Tresorera)

Blanca Sanchez (Co-Vocal Medi Ambient i Salut)

Paul Deschemps (Secretari)

Céline Stella (Comissió Medi Ambient)

Sara Mérida (Representant-enllaç petits)

Soa Noirault (Vocal Comissió Diversitat)

PUNTS
-

ORDRE DEL DIA. 09/03/2021 19h meet h

ps://meet.google.com/bjw-waqu-sih

Temes espai migdia: Estat contracte, anàlisi futura licitació servei i altres
Previsió junta cursos vinents
Proposta assemblea principis abril : data i temes
Xerrada instituts per famílies 6è (16/03)
Caseta AFA

1) Temes espai migdia: Estat contracte, anàlisi futura licitació servei i altres
Com es va informar a la darrera Junta, Vatua l’Olla va enviar noves esmenes i en vistes al con ngut i magnitud de les modiﬁcacions i termes
acordats, que excedeixen els nostres coneixements jurídics i tècnics, des de la comissió del migdia va fer arribar de nou a l’advocada perquè
el revisi i es gui en una nova reunió amb Vatua l’Olla per a la negociació ﬁnals d’aquest.
Es concreta que aquesta nova devolució, es va fer sense el control de canvis (que s’havia estat fent durant totes es revisions) i sense indicar
on estaven els canvis.
La Junta recolza la decisió de la comissió de menjador que a revisió de l’advocada i les condicions que ella ens assessori per tancar el
contracte i que vagi ella també a les reunions. E comunicarà aquest assumpte a Vatua L’Olla des de a Comissió de Menjador
D’altra banda, es planteja el tema de futures licitacions. Es consultarà a l’advocada, sobre 6 anys que es porten, o quan es podria fer (si hi ha
temps màxims). A la licitació considera necessària per a legi mar el servei de menjador. S’haurà de ﬁcar cada quan es licita.
Es comenta que seria una bona proposta proposar, que a cada assemblea de ﬁnal de curs es faci una avaluació i control del servei de
menjador.
Per a presentar aquesta acció com a punt d’assemblea, es passaria una enquesta de sa sfacció a famílies i infants. Es marca data limit a
ﬁnals de març.
La Comissió de Menjador esta redactant un Reglament de Regim intern.

2) Previsió junta cursos vinents
Es comenta que algunes membres de la Junta manifesten que volen deixar els càrrecs actuals de la Junta: Maga (Vocalia menjador), Montse
Vicepresidència i menjador, Cinthya tresoreria, Marta (relacions externes), Paul (secretari), Bea (Secretaria).
S’acorda fer una crida al butlle per nova junta per a que les famílies hi puguin anar pensant en el tema, amb la proposta de posar les cares
en blanc i un text (que farà l’equip de secretaria).
També es demanarà a la resta de la Junta que no ha pogut assis r, si hi ha més persones que volen deixar la Junta o el càrrec actual

3) Proposta assemblea principis abril : data i temes
Es proposa un monogràﬁc sobre la necessitat de licitació del servei del menjador, per transparència i legi mació del servei.
Es proposa data pel 28 d’abril a les 19h, pendent de conﬁrmar en funció de l’avanç dels temes de l’espai migdia (contracte, aspectes legals de
licitació que es demanaran a l’advocada...)
S’acorda, per a treballar el con ngut, una junta extraordinària el dia 24 de març, si es disposa de la informació (a conﬁrmar).
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4) Xerrada ins tuts per famílies 6è (16/03)
Es farà per meet i es podrà fer el 15 de març a les 19h (abans era el 16, perquè hi ha una reunió de l’Angeleta Ferrer amb famílies 6è
Encants), Si manca alguna persona que hagi de parlar, es planteja la possibilitat de fer un vídeo.
També es comenta que Fort Pius proposa la seva reunió fa una reunió el dia 11 de març . Coincideix amb Portes obertes Angeleta Ferrer i es
considera , per a comunicar-ho a les famílies és massa proper i no hi ha temps

5) Caseta AFA
S’organitzarà pel grup de whatsapp una jornada d’ordre i neteja.

Es ﬁnalitza la reunió a les 21h15
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