
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE

L’ESCOLA 9 GRAONS

DATA: 24 de març de 2022

HORA: 19h

Format virtual

MEMBRES DE LA JUNTA:

Judit Griecs, presidenta
Sara Chuang, vicepresidenta
Jordi González, tresorer
Pilar Marcos, vocal
Magda Martí, secretaria

ORDRE DEL DIA

1. Actualització sobre l'estat de l’expedient d’expropiació del pàrquing i següents passos

2. Aprovació de la partida extraordinària del pressupost de 1500 € per acompanyament i
assessorament jurídic

3. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ I ACORDS PRESOS

1.- Actualització sobre l’estat de l’expedient d’expropiació del pàrquing i següents passes.

La Pilar Marcos, membre de la junta de l’AFA 9 Graons explica el procés d’expropiació del

pàrquing, que conté una teulada d’amiant.

Tal com està la situació actual i tenint en compte que els veïns han rebut el justi preu, creiem

que com a AFA es necessari estar ben assessorats i recolzats per una persona experta que

pugui estar al darrera de l’administració per tal que no es dilatin les accions per que l’objectiu

de tenir expropiació feta al juliol sigui un fet.

També es comenta que el fet de no tenir els espais necessaris per a realitzar l’educació física a

l’escola provoca que no es pugui seguir el programa pedagògic de l’escola. També l’Equip

Directiu ha manifestat la problemàtica pel que fa tant a la logística com als espais cedits per

l’ajuntament a l’esportiu Claror per a realitzar l’educació física fora dels espais de l’escola, per

tant ells també recolzen tenir aquests espais el més aviat possible.

2. Aprovació de la partida extraordinària del pressupost de 1500 € per acompanyament i
assessorament jurídic
Es demana poder destinar una partida extraordinària de 1500€ per a aquest assessorament

legal. També es comenta que la xifra és a màxims i que no es preveu gastar la quantitat

sol·licitada.



Realitzada la votació a partir del dia següent de la celebració de l’assemblea extraordinària, els

resultats han estat:

Total vots: 69

Sí: 45

No: 21
Abstenció: 3

Per tant, es dóna per aprovada l’assignació d’una partida extraordinària de 1500€ en concepte

d'acompanyament i assessorament jurídic.

3. Precs i preguntes.

S’obre el torn de paraules, entre altres es fan els següents comentaris:

- Tenim alguna possibilitat sense l’assessorament d’una persona experta? La Pilar Marcos

contesta que des de que tenim assessorament l’administració ha respost de manera

diferent, més proactius. Creiem que tenim per primer cop una interlocució amb

l’administració que parlen el mateix idioma, que controla els tempus.

- Es fan comentaris sobre la necessitat de tenir aquests espais el més aviat possible,

sobretot tenint en compte que des del primer any de l’escola es sabia per totes parts

que era necessària l’expropiació del pàrquing.

- No es tracta d’una nova aportació, si no que aquesta aportació extraordinària sortiria

de romanents no executats del pressupost vigent.

- CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) no té res a veure amb l’expropiació, si que te a

dir amb els processos administratius per a intentar que un cop feta l’expropiació (que

afecta directament a l’Ajuntament de Barcelona). S’obren tres escenaris de millor a

pitjor per a l’escola:

▪ Via amistosa: Un cop rebuda l’acta d’expropiació, tots els propietaris

accepten el justi preu i donen les claus a l’administració.

▪ Propietaris (o no tots els propietaris) no es presenten a la entrega del

acta d'expropiació. En aquest cas l’Ajuntament pot prendre possessió

de la propietat, però en aquest cas ha d’intervenir un jutge (cas de

desnonament).  No sabem els terminis legals.

▪ Propietaris directament interposen un recurs contenciós administratiu.

En mans de jutges. Al parlar d’un parking pot ser que els terminis ens

afavoreixin, però depenem del que digui un jutge.

Ens interessa que l’Ajuntament pugui entrar el més aviat possible dins de la propietat

perquè es pugui actuar.

- S’ha constatat que malgrat els interessos de l’Ajuntament i els de l’escola son els

mateixos, els tempus no son els mateixos.

- A hores d’ara només s’han pagat honoraris a l’advocada dins de la partida i pressupost

de la Comissió Reivindicativa i Barri. El preu hora es de 110€ mes IVA. També s’ha de

tenir en compte i constar en acta que l’advocada ens ha prestat suport previ sense

cobrar-nos pels serveis.



- El suport de l’ED es total per arribar el més aviat possible a l’expropiació i tenir la pista

el més aviat possible, ja que actualment es troben en una situación difícil de gestió de

la logística per a fer les activitats d’educació física. També consideren que els espais

cedits per l’Ajuntament no son els més adequats.

- Som conscients com a junta de l’AFA que estem usant recursos privats per a accions

que haurien de ser assumides per l’administració.

- Es demana poder saber l’estat actual del pressupost de l’AFA. Es presenta on line tant el

pressupost del curs com l’estat actual d’ingressos i despeses previstes fins a final del

curs. Es comenta que actualment hi ha 10.887,37 € al compte corrent i la previsió de

despeses fins a final de curs es de 5000€, per tant quedarien 5.887,37€ de romanents.

- Seguint els consells de l’advocada, la nostra interlocutora cap a l’administració en tot el

procés a partir d’ara és ella i no nosaltres.

Sense més temes a debatre i més comentaris a fer la presidenta dona per finalitzada la reunió

de l’assemblea extraordinària de l’AFA 9 Graons a les 20.20h. del dia 23 de març de 2022.

La secretaria La presidenta

Magda Martí Judit Griecs


