
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 

DIPUTACIÓ  
 

Núm. 12/2010-12/1  
Dia: 12 de Desembre de 2011  
Horari: 19.30 Pimera convocatòria. 

            20:00 Segona convocatòria. 
Lloc: Sala de reunions de l’escola  
 

 
Assistents  

President  
Vicepresident 
Secretària 

Membres  
 

Ordre del dia 
 
Consulta sobre el Recurs contenciós administratiu contra la decisió del 

Consorci d’Educació de l’adjudicació d’un grup addicional  
 

S'obra en segona convocatòria. 

 
 

Es llegeix l'orde del dia 
S'explica  el recurs interposat i el contenciós administratiu.  
 

Es planteja que s'ha de prendre la decisió si volen seguir amb el 
contenciós administratiu contra el Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
Una mare (Cati Capdevila) pren la paraula i explica la situació actual 
que, de forma resumida, és la següent: 

 
- L’expedient aportat pel Consorci d’Educació en el seu moment per a 
poder preparar la demanda i que va resultar totalment insuficient, ha 

estat completat de forma igualment insuficient. No s’ha a portat cap 
document que justifiqui la decisió d’escollir l’escola Diputació per a 

incloure un grup de més de P-3, ni s’ha demostrat en cap document que 
el Consorci elaborés prèviament ni posteriorment un informe tècnic que 
analitzés la capacitat de la nostra escola per assumir-lo i la viabilitat 

dels espais que a tals efectes s’utilitzarien. Tampoc el Consorci ha 
presentat cap revisió del Pla d’Evacuació que ens van manifestar 
tindrien refet per a principis d’aquest curs escolar. 

 
- La recomanació de l’advocat que ens ha estat assessorant en tot 

aquest procés és tirar endavant la demanda. Ell considera que hi ha 
possibilitats de guanyar el contenciós, donada la deixadesa de 
l’Administració en aquest sentit. Pensa que tenim una posició molt 

favorable de cara al jutge. 



- S’explica i es recalca als pares que l’enfoc de la demanda no serà el de 

demanar l’anul.lació d’aquest grup de manera expressa, si no que es 
demanarà que el jutgi resolgui sobre la legalitat de la decisió de posar 

un bolet a la nostra escola, tenint en compte els antecedents que aniran 
especificats. L’AMPA no pren així una actitud “en contra” dels nenes i 
les famílies del bolet, tot el contrari, vol aconseguir que el jutge 

determini si els nens i nenes del bolet i per extensió de tot el curs de P3 
han estat escolaritzats complint-se amb tots els drets i deures 
establerts per la Llei. 

 
- Finalment, es repassa el cost econòmic que tindrà aquest 

procediment, i que no ha variat respecte les informacions que ja es van 
donar abans de l’estiu. En total el procediment, inclòs el judici, 
ascendeix a 2.000 €, dels quals 1.000 € ja s’han pagat i que es 

corresponen a tot l’assessorament donat fins ara inclosa la redacció i 
presentació de la demanda. 

 
 
Es debat entre tots els assistents els pros i contres.  En aquest punt 

intervé Carlos Guri, pare de l’escola i arquitecte de professió, que 
aclareix diferents dubtes generats sobre les mesures mínimes que la 
normativa actual demana per les aules i els espais de l’escola. 

 
Finalment, es procedeix a votar si se segueix endavant amb el 

contenciós administratiu, presentant la demanda al Jutjat, o bé es 
deixa estar el tema en aquest punt, renunciant doncs al procés dut fins 
ara. 

 

 Vots a favor de continuar amb el procés i presentar la demanda: 

  24  

 Vots en contra: 0 

 

Per tant la votació surt clarament favorable a continuar endavant amb 

el contenciós administratiu, per majoria absoluta. 

 

El President aixeca la sessió i s’extén aquesta acta. 

 


