
ACTA REUNIÓ PERMANENT 19/10/2022

Reunides les famílies a la seu de l'escola, el dia 19 d’octubre de 2022, comparteixen
les persones membres de les comissions i les sòcies i socis que s’indiquen a
continuació, amb un total de 12 assistents. A les 16.45 h, s'inicia la reunió permanent.

Assistents

Ordre del dia

● Aprovació calendari reunions AFA 2022-23
● Resum reunió amb l’Ajuntament
● Preparació de les memòries 2021-22 i projectes 2022-23
● Crida de noves persones membres
● Precs i preguntes

1 Presentació i aprovació del calendari de reunions d’AFA 2022-23

- AGO: 23 novembre a les 19.30 h.
- Permanent: 25 de gener a les 16.45 h.

Permanent: 15 de març a les 19.30 h.
- Permanent: 26 d’abril a les 16.45 h.
- Permanent: 31 de maig a les 19:30 h.



S’aprova per unanimitat de totes les famílies assistents.

2 Resum reunió amb l’Ajuntament

El dimarts 18 d’octubre vam rebre la visita de la regidora d’educació, Aïda LLauradó, i
el tècnic d’obres i manteniment, Josep Maria Sànchez.

Els temes tractats van ser bàsicament quatre:

-Climatització

● A les aules

És competència de la Generalitat construir tota instal·lació nova, l'Ajuntament
s'encarrega del manteniment. Per tant, la instal·lació d’un sistema de climatització no
és competència de l’Ajuntament. La reconversió del sistema de recirculació d’aire a
refrigeració també seria considerat com a nova instal·lació.

La Generalitat està fent estudis climatològics a les escoles per determinar quines són
les necessitats específiques de cada centre. L’Ajuntament s’ha ofert per ajudar en tot
aquest procés. De moment, no han rebut resposta.

L’Ajuntament ha contractat una empresa de clima (calefacció/sistema ventilació) per 4
anys. Donaran prioritat a la posada en marxa de la calefacció i després es farà revisió i
manteniment del sistema de recirculació d’aire. A l’escola no es passen revisions de
manteniment des de fa molts anys.

En el cas que s’arribi al bon temps sense cap mesura, des de l’Ajuntament ens donen
el vist-i-plau perquè connectem ventiladors, seguint les mesures de seguretat pautades
pel Departament de l’Educació i fent-ho progressivament, considerant les
característiques tècniques de la instal·lació elèctrica de l’escola.

Per tal d’exercir més força es contactarà amb Fampas per tal de realitzar mesures
conjuntes dirigides a pressionar la Generalitat/Ajuntament.

Si cap d’aquestes mesures formals té els seus fruits, es valoraran altres mesures com
queixes/denúncies a la Generalitat i/o Ajuntament.

Així també, es donarà suport al claustre, en cas de superar els límits de temperatura
establerts per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Relacionat amb el subministrament elèctric, l’Ajuntament es compromet a fer un
seguiment estret del permís que falta per connectar les plaques fotovoltaiques a la
xarxa elèctrica, instal·lades fa més d’un any.



● Als patis

Accepten que els presentem projecte del tendal per la pista i les grades. Confirmen
que han acceptat el projecte d’altres escoles de Badalona. Estableixen com a requisit
complir amb les mesures de tècniques i de seguretat adequades.

Comissió d’ambients exteriors (CAE) ja ha contactat amb l’empresa especialitzada en
tendals a les escoles públiques i que ha fet el tendal de l’escola Jungfrau.

-Manteniment

El circuit perquè arribin els recanvis de manteniment és molt ineficient. L’Ajuntament
reconeix que és molt burocràtic però que la Llei antifrau impedeix que pugui ser més
àgil. Han fet un nou catàleg amb el material necessari perquè sigui més fàcil el tràmit.

Respecte al manteniment general, comenten que han contractat nous serveis de
paleteria i de manteniment que el milloraran.

-Accessibilitat

La porta de ferro del parc es queda sense obrir per part de la Guàrdia Urbana quan
tenen una urgència, fet que dificulta l’accés a l’escola. Estaran a sobre de la situació.

Demanaran a Parc i Jardins que construeixin una rampa a la unió del parc amb el
pavimentat de davant de la porta d’infantil, per a facilitar l’accessibilitat amb cadires de
rodes.

-Espai

● Armari  emmagatzematge

Donen el vist-i-plau perquè instal·lem armari per emmagatzematge en el passadís
entre l’edifici d’infantil i primària. Estableixen com a requisit que estigui acollat a la
paret.

Tornarem a enviar plànols amb l’esquema de l’armari perquè no recorden amb
concreció els detalls de l’armari.

● Parcel.les de l’entrada d’infantil

Autoritzen l’obertura de la valla per tal de poder fer un pàrquing de bicicletes i patinets.

3 Preparació de les memòries 2021-22 i projectes 2022-23

Es fa recordatori que abans de la propera Assemblea General Ordinària (AGO) s’han
de presentar, penjar-lo al Drive de cada comissió.



Recordatori que les Comissions passin el pressupost pel nou any a la C. Econòmica.
Aquesta enviarà el pressupost de l’any passat a cada comissió, si no hi ha canvis, n’hi
haurà prou en dir que sigui el mateix. Si no, caldrà un Excel detallant el pressupost.

4  Crida de noves persones membres

Comissions amb necessitat de membres:

Festes necessita un grup de 3 o 4 persones amb ganes de dinamitzar i liderar el
projecte de festes.

Menjador necessita persones per fer el seguiment i suggeriments del temps del migdia
i en general persones interessades en completar projectes ja plantejats o proposar-ne
de nous.

Ambients exteriors necessita una persona que lideri i tingui coneixements en reg gota
i/o jardineria per al pati d’infantil.

S’aconsegueix una persona per Escola de Famílies i una per CAE. Aquesta no té
experiència en el tema del reg/jardineria, però s’ofereix per a donar suport en el
projecte.

5 Precs i preguntes

-Estat de la piscina municipal M. Belmonte

Segons el tècnic de l’ajuntament, malgrat el mal estat general de la piscina, no hi ha
cap motiu per preocupar-se de les condicions de salubritat. L’aigua s’analitza
diàriament i la qualitat és correcta. El brot de legionel·la de l’estiu està controlat i cal el
permís de Salut Pública per poder a tornar a utilitzar les dutxes en breu. S’han
contractat 2 tècnics especialistes en piscines per a millorar les condicions del seu
manteniment.

Respecte la ventilació, afirma que no hi ha ventilació mecànica a la piscina i per aquest
motiu s’ha de ventilar amb les finestres obertes. La Llei no regula aquest aspecte en
els edificis  esportius d’antiga construcció, com és la piscina.

Finalitza la reunió a les 17.30 h.

Nova convocatòria: Assemblea General Ordinària (AGO), dimecres 23 de novembre a
les 19.30 h.

Sense cap tema més per tractar, es dona per tancada la reunió.

La presidenta, La secretària,

Marién Peña Neus Armero


