
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, A PROPOSTA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 
LA FLAMA, PER LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CUINA DE L'ESCOLA FLAMA, 
EN FAVOR D'UN SERVEI MENJADOR DE QUALITAT PELS ALUMNES DEL CENTRE

L'escola Flama forma part de la xarxa d'escoles públiques de la ciutat de 
Manresa des de l'any 1988. En aquests 30 anys, el centre ha passat per moltes 
circumstàncies diferents i els espais i instal·lacions han suportat un ús continuat 
a través de canvis organitzatius i normatius, i han estat testimoni també de 
canvis d'hàbits i d'estils de viure. El desgast normal dels diferents equipaments 
de l'escola, així com l'obsolescència tècnica i la inadequació als canvis dels 
marcs legals, es va anar subsanant en molta part gràcies a la capacitat humana i
material de la comunitat educativa i, massa esporàdicament, per l'administració 
titular del centre.

Des de ja fa més d'una dècada, però, amb l'expectativa que el centre es 
traslladés al casc urbà de Manresa, la deixadesa en el manteniment i reforma de 
les instal·lacions es va fer més patent. En paral·lel a aquesta deixadesa, el centre
va multiplicar per dos el seu alumnat, al passar a ser de 2 línies d'ensenyament 
de P3 a 6è i el manteniment de les UEE.

L'escola, però, no es va traslladar, i continua estant ubicat fora de la trama 
urbana de la ciutat. El centre avui dia acull a més de 450 alumnes, dels quals 
uns 330 usen diàriament el servei de menjador. Com a conseqüència de la 
manca de manteniment de la cuina i de incapacitat d'aquesta per absorbir una 
càrrega de menús tant elevada, i també donat el fet que l'escola no ha tingut 
mai el suport de personal de cuina proporcionat per l'Ajuntament (com havia 
estat habitual en la resta de centres públics de la ciutat), el servei diari dels 
àpats és prestat per una empresa de càtering, contractada i gestionada a través 
de l'Ampa del centre.

Tot i els continus esforços per dur a terme la gestió en aquest escenari, 
considerem que és inaguantable la situació actual pels següents motius:

- Les instal·lacions de la cuina de l'escola Flama estan mancades de 
manteniment i adequació tècnica i legal des de fa molts anys.

- L'alumnat del centre s'ha duplicat en el mateix període en que es va deixar 
d'actuar a les instal·lacions de la cuina i el menjador.

- El servei de càtering no pot garantir un menjar de qualitat, fresc i amb poc 
temps entre la preparació i el consum.

- El preu del servei es veu afectat pel sobrecost que suposa el transport diari del 
menjar des d'unes instal·lacions externes fins a l'escola.



Per tots aquests motius, proposem al ple l'adopció dels següents ACORDS:

- Incorporar als pressupostos de l'Ajuntament de Manresa per l'any 2019 la 
partida necessària per l'adequació de la cuina de l'escola Flama a les noves 
exigències de servei i normatives aplicables actuals, i que s'avalua en 170.000 
Euros

- Dur a terme totes les tasques administratives preceptives amb la màxima 
celeritat i diligència per tal que les obres d'adequació es duguin a terme durant 
el període no lectiu comprès entre el juny i el setembre de 2019

- Establir una coordinació fluïda amb la direcció del centre i els representants de 
l'Ampa per tal que s'incorporin tots els requisits necessaris i les particularitats 
del centre al projecte d'adequació.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Garcés Casas Manresa, 12 de novembre de 2018


