
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SÒCIES I SOCIS DE
L’AFA DEL CURS 2021-2022 (assemblea mixta: en línia i presencial)

Data 16 de març de 2022 a les 19h00
Assistents 142 persones registrades de les quals 130 són famílies de l’AFA.

Ordre del dia 1. Solució proposada per l’empresa Vatua l’Olla per mantenir els
serveis del migdia (monitoratge i cuina).

2. Propostes de l’AFA per a la gestió del migdia.
3. Votació
4. Resultat de la votació
5. Casal d’estiu

La Raquel Freixes explica les normes de funcionament de l’assemblea, tant pels
assistents en línea com pels presencials. Demana disculpes en nom de l’AFA per no
haver enviat la informació de les propostes amb més antelació, tal i com van solicitar
algunes famílies per correu. Demana comprensió per aquest fet i pels problemes
tècnics de les reunions anteriors, i recorda que la junta de l’AFA som famílies
voluntàries.

La Raquel i la Cinthya Villafaña fan un recull cronològic i una breu explicació de cada
una de les trobades entre l’AFA, l’escola i Vatua per tal d’arribar als acords que es
presentaran avui (veure detall a l’annex 1). A continuació passen la paraula a
l’empresa Vatua l’Olla.

1. SOLUCIÓ PROPOSADA PER L’EMPRESA VATUA L’OLLA PER
MANTENIR ELS SERVEIS DEL MIGDIA (MONITORATGE I CUINA)

La Laura Fernandez, socia de Vatua, expresa en primer lloc el seu agraïment a l’equip
de monitors. A continuació explica el projecte de Xalant, la nova empresa de lleure i
monitoratge que asumiria aquestes funcions a l’espai del migdia. Especifica que
l’empresa neix a la nostra escola i només donarà servei a Encants. Estarà formada
pels monitors actuals, personal de Vatua i nou personal de reforç.

Els objectius de Xalant seran, a grans trets, reestructurar algunes dinàmiques del
servei, reorganitzar i augmentar els equips de monitors, desdoblar la coordinació i
reforçar l’acompanyament pedagògic. També s'incrementara i es millorarà la
comunicació amb les famílies i es faran formacions puntuals amb els monitors,
bàsicament entorn a la resolució de conflictes.

En quant a la viabilitat dels projectes de Xalant i Vatua, l’Aslane Estrems explica totes
les avantatges i l’estalvi que suposa el treball conjunt de les dues empreses (reducció
de despeses fixes, costos de gestió, etc). Per últim detalla les garanties econòmiques
d'ambdós projectes, que es basen en la transparència i en la viabilitat. L’Aslane afirma
que, segons les xifres resultants dels seus càlculs, el projecte és viable inclús si se’ls
arriba a reclamar el deute de Kampi ki Pugui estimat per a la nostra escola (veure
detall a l’annex 2).

PREGUNTES DE LES FAMÍLIES A VATUA

P: Quina experiència té Xalant?
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R: Xalant aporta l’experiència de tot l’equip actual de monitors, algun d’ells porten 12
anys treballant a la nostra escola. A més s’afegeix a la plantilla la Teresa García
Valenzuela, consultora pedagògica de l’escola.

P: A qui pertany Xalant? És un desdoblament de Vatua? D’on ha sortit?
R: No és un desdoblament de Vatua. És una empresa que no és Vatua. És un ens que
s’ha creat amb l’objectiu de proporcionar el servei de monitoratge a l’espai del migdia
de l’escola. Ja existeix i està esperant a que s’accepti la proposta a l’assemblea per
subrogar els treballadors de Kampi. Ara mateix no té treballadors. Hi haurà personal
de les dues empreses treballant per a les dues empreses (la Laura, per exemple).

P: Quin és el capital de Xalant? És una SL o una SA? Qui són els
accionistes/propietaris?
R: El capital de Xalant és de 3.000 €, el mínim imprescindible per obrir una SL. La
resta d’informació és confidencial. L’administrador de l’empresa es diu Sergi Garcia.

P: La relació amb Xalant serà la mateixa que amb Kampi?
R: Vatua subcontractarà a Xalant, com feia amb Kampi, però la relació no serà la
mateixa ja que ara es basarà en la col·laboració directa. El contracte també serà més
proteccionista amb Vatua.

P: No era més fàcil ampliar l’activitat de Vatua en comptes de crear una nova
empresa?
R: No era més fàcil, sinó s'hagués fet així. A més era menys rentable.

P: Com fareu front al deute de Kampi en cas de que la SS us l’acabi reclamant?
R: Amb l’estructura empresarial plantejada el poden fer front, tot i que necessitarien
més d’un any.

P: Podrà haver un 7è monitor a la comunitat de mitjans?
R: No, només es pot ampliar monitoratge a la comunitat de grans, però com que hi
haurà dues coordinadores, una podrà estar pels mitjans.

P: Que implica el sanejament del deute amb només un any de contracte?
R: No se sap si finalment el deute es reclamarà ni quan. Tampoc es coneix l’import real
imputable a l’escola. Sembla que el total són 180.000 €, però només 40.000 €
corresponen a l’escola. Són estimacions, ningú ho sap del cert. No obstant, l’excedent
anual que han calculat de 24.000 € els permetria sanejar-lo.

P: Quan es faria el canvi de Kampi a Xalant?
R: Si la proposta s’aprova en l’assemblea, tan aviat com sigui possible.

2. PROPOSTES DE L’AFA PER A LA GESTIÓ DEL MIGDIA

2.1. ACCEPTAR LA SOLUCIÓ DE VATUA I SEGUIR GESTIONANT ELS
SERVEIS DES DE L’AFA
Aquesta proposta ha estat consensuada per les tres parts implicades, AFA,
escola i Vatua. En cas d’acceptar-la, cada una de les parts adquiriria els
compromisos que es detallen a l’annex 1.
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L’acceptació d’aquesta proposta està condicionada a que es formi un nou grup
de treball dins de l’AFA que assumeixi totes les tasques de gestió,
monitorització i auditoria de les empreses adjudicatàries.
L’acceptació d’aquesta proposta també implica l’adjudicació de la resta de
serveis que abans feia Kampi a l’empresa Xalant excepte el casal d’estiu
(suport administratiu a extraescolars, acollida, acompanyament a piscina,
vetlladors, costura, etc).

2.2. DESFER L’ACORD DE CESSIÓ AMB L’ESCOLA I RENUNCIAR A LA
GESTIÓ DELS SERVEIS
En aquest cas, l’escola traslladaria la resolució de l’adjudicació al Consorci
d’Educació. El Consorci continuaria confiant el servei a Vatua, sempre i quan
l’empresa demostrés la seva viabilitat mitjançant una serie de garanties:
auditoria econòmica, protocol de supervisió i reclamació de mala fe (sic). En
cas contrari, adjudicaria el servei a una empresa de la seva elecció. En
qualsevol dels dos casos, l’adjudicació s’estendria fins al final del curs 22/23,
quan es convocaria una licitació pública. D’aquesta manera, l’AFA perdria el
control en l’elecció i la gestió del servei durant el que resta de curs i un mínim
de tres cursos més. L’interlocutor directe amb l’empresa pasaria a ser l’escola.
Les eines d’intervenció de les famílies en el servei quedarien limitades a les
Comissions i el Consell Escolar.

La Raquel i la Cinthya afegeixen que, per recollir totes les sensibilitats, l’AFA va
estudiar una tercera via per sotmetre a votació: rescindir el contracte amb Vatua i cedir
el servei a una empresa alternativa. En aquest cas, l’AFA estaria obligada per
contracte a donar 100 dies de marge a Vatua abans d’abandonar el servei. L’AFA va
rebre una oferta d’una empresa interessada en la gestió integral del servei (veure
“Proposta 1: No donar continuïtat a Vatua l’Olla” al final de l’Annex). No obstant,
aquesta proposta no es pot sotmetre a votació ja que, amb els terminis que dóna el
consorci, no hi ha temps material per implementar-la (el Consorci no permet tenir
treballadors impagats a les seves instal·lacions, encara que siguin externs).

PREGUNTES DE LES FAMÍLIES A L’AFA

P: Quants diners s’ha gastat l’AFA en advocats durant tot aquest procés?
R: Cobren 135 €/hora + IVA. Es va contractar un pack de 10 hores per 1.500 €. De
moment només ens han cobrat 3,5 h quan en realitat n’hem consumit més.

P: Qui auditarà les empreses si la gestió continua en mans de l’AFA?
R: És el que estem demanant, famílies voluntàries per formar un grup de treball que es
comprometi a entomar aquesta funció (veure detall de les tasques a l’annex 1). El
Bernat Martínez, nou co-vocal de la Comissió de l’Espai Migdia en substitució de
l’Anna Batlle, lideraria aquest GT.

P: Fins ara qui feia aquestes tasques?
R: Una part de la Comissió de l’Espai Migdia en feia algunes, d’altres no es feien.

P: Vatua compleix els requisits que el Consorci exigeix per seguir confiant-li el
servei?
R: No ho sabem. Vatua diu que tampoc ho sap.

P: Vatua compleix les condicions necessàries per presentar-se a una licitació
pública?
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R: Sí que les compleix (resposta de Vatua).

P: L’escola participaria al concurs públic?
R: L'escola sí que participaria al concurs públic, té veu i vot.

P: L’AFA s’ha assessorat amb els advocats sobre la legalitat de la solució
proposada per Vatua/Xalant?
R: No, no ens ha donat temps. Tot i així, no creiem que els advocats de Vatua els
deixessin muntar una estructura empresarial que no fos legal.

3. VOTACIÓ

Com vols que es gestioni el servei de migdia de l’Escola dels Encants?
- Donar suport al model presentat per Vatua l’Olla i que l’AFA segueixi amb la

gestió de l’espai migdia: 94 vots a favor.
- Tornar la cessió al Consorci i que aquest decideixi amb qui contracta el servei:

36 vots a favor.
Es contabilitzen 12 vots nuls (duplicats i famílies que no formen part de l’AFA o s’han
registrat de forma incorrecta).

4. RESULTAT DE LA VOTACIÓ

L’assemblea aprova acceptar la proposta de Vatua i que l’AFA segueixi gestionant els
serveis del migdia en les condicions adquirides per les tres parts implicades, AFA,
escola i Vatua. L’AFA resta a l’espera de rebre un mínim de tres candidatures per
conformar el GT que haurà de responsabilitzar-se de la gestió d’aquests serveis,
complint amb les tasques que es detallen a l’annex 1. En cas contrari, la votació
quedarà anul·lada.

5. CASAL D’ESTIU

La Rut Valls, vocal de la Comissió d’Extraescolars, anuncia que s’ha arribat a un
pre-acord amb l’escola Gaia per compartir el casal d’estiu que la seva AFA ha
contractat amb l’empresa AESA (Associació Esportiva Sant Andreu). Els detalls
s’explicaran a les famílies quan les condicions de l’acord s’acabin de definir.

L’assemblea finalitza a les 20:45. Queden preguntes pendents que s’intentaran
respondre en successives reunions i/o a través dels altres canals de comunicació de
que disposa l’AFA (butlletí i correu electrònic).

Signat,

Sara Abadia
Secretària

Marta Pérez Azcárate
Secretària

Signat,

Raquel Freixes i Pérez
Presidenta

4 / 4


