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MEMÒRIA ESPAI MENJADOR CURS 2017-2018

- El  projecte  “Quan  plou,  pel·lis  en  V.O.”  s’engega  aquest  curs  i

majoritàriament  té  una  bona  acollida  per  part  dels  infants.  Aquest

projecte s’explicita en una memòria a banda d’aquesta.

- Es  rep  l’Estudi  de  Viabilitat  que  ha  de  servir  de  guia  per  a  la

transformació  del  menjador  cap  a  un  menjador  més  saludable  i

sostenible, introduint més productes ecològics, entre d’altres. L’estudi

de  viabilitat  l’elabora  l’Associació  de  Menjadors  Ecològics  i  es  pot

consultar  al  següent  enllaç

(http://www.ampamallorca.com/sites/default/files/inline-files/ESTUDI_VI

ABILITAT_AFA%20Escola%20Mallorca%202018.pdf).  La  Nani  Morè  de

l’Associació  de  Menjadors  Ecològics  es  reuneix  amb  la  direcció  de

l’escola, l’empresa ALCOES i representants de l’AFA per presentar-lo i

resoldre dubtes que poguessin haver sorgit.

- Les diferents accions empreses per ALCOES per començar a fer efectiu

el  canvi  no  es  consideren  des  de  l’AFA  ben  encaminades  ja  que

reflecteixen la comprensió de les recomanacions de l’estudi i el mes de

maig es decideix aturar-les.

- Paral·lelament, es detecta que el contracte entre l’AFA i ALCOES, que

data de 21 de juny de 2010 i que s’ha anat prorrogant tàcitament curs

rere curs, es troba totalment desactualitzat i conté un acord que ens

impedeix contractar la Clara com a secretària de l’AFA.  Així doncs, la

junta, reunida el 9 de maig, decideix no prorrogar el contracte vigent
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amb ALCOES S.L amb la intenció d’actualitzar-lo i d’aprovar-lo abans

del darrer Consell Escolar del curs. El nou contracte es vol adaptar al

format i detall del model del Consorci d’Educació de Barcelona, alhora

que vol reflectir el servei actual d’ALCOES sense introduir cap canvi, ni

en aspectes alimentaris ni de monitoratge.

- Per  dur  a  terme aquest  pas,  la  junta  rep l’assessorament  de la

FAPAC.

- La direcció de l’escola no coincideix amb la visió de l’AFA i rebutja

la seva decisió.

- L’assemblea de l’AFA de 29 de maig de 2018 decideix per àmplia

majoria (68 famílies sí, 28 famílies no, 1 família en blanc, 3 famílies

no voten) endegar un procés de selecció d’una empresa de servei

de menjador/monitoratge per a l’any 2019/2020 lligada a la creació

d’una comissió que elaborarà un plec de prescripcions/condicions i

a l’elecció de l’empresa en assemblea.

- S’elabora un primer esborrany de nou contracte amb ALCOES que

no s’arriba a treballar conjuntament amb l’empresa i l’escola, per la

negativa de l’escola. 

- El 26 de juny la Direcció del centre va informar el Consell escolar

de  l’Escola  Mallorca  de  la  seva  decisió  de  retirar  la  gestió  del

menjador a l’AFA del centre. Durant el mateix Consell Escolar es va

dur a terme la votació de la proposta presentada per Direcció i es

va aprovar retirar la cessió de la gestió de menjador a l’AFA.
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- S’ha fet, com és habitual, la donació a l’escola del 50% (2.938,13€)

del sobrant dels 10 cts./menú corresponents a l’externalització del

menjador,  una  vegada  descomptades  les  despeses  que  ha

ocasionat  aquest  durant  el  curs  2017/2018.  Els  ingressos  i

despeses es detallen: 

PREVISIONS CURS 2018-2019

- La direcció de l’Escola contracta per urgència l’empresa ALCOES

per dur a terme el servei del menjador per al curs 2018-19.

- Al llarg del curs 2018-19 es durà a terme el procés de contractació

pública del servei de menjador per als propers cursos.

- Es  preveu crear  una  nova comissió  de  menjador  que tingui  per

objectiu  fer  una  proposta  sobre  les  característiques  que  aquest
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hauria  de  tenir  per  traslladar-les  a  l’òrgan  competent  en

l’elaboració del plec de condicions tècniques per a la contractació

pública del servei.
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