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

Data 24 de febrer de 2022 a les 19h00
Assistents 71 persones registrades de les quals 65 són famílies de l’AFA.

Ordre del dia 1. Estat de comptes del serveis contractats amb Kampi ki Pugui i
Vatua l’Olla i propostes de les empreses per garantir-ne la
continuïtat.

1. ESTAT DE COMPTES DELS SERVEIS CONTRACTATS AMB KAMPI KI
PUGUI I VATUA L’OLLA I PROPOSTES DE LES EMPRESES PER A
GARANTIR-NE LA CONTINUÏTAT

La Raquel Freixes explica les normes de funcionament de l’assemblea, tant pels
assistents en línea com pels presencials, i recalca que no es toleraran faltes de
respecte envers cap dels participants. Hi haurà un torn de paraula per a cada una de
les parts implicades i les preguntes es respondran al final. S’enviaran a l'aplicació
utilitzada per a l'assistència en línia i s’escolliran per número de vots.

Demana disculpes per la urgència de la convocatòria, la justifica per la gravetat dels
fets que s’exposaran a continuació i agraeix l’assistència. Aclareix que es tracta d’una
assemblea informativa i que, de moment, no es sotmetrà a votació cap de les
propostes que es presentin per recomanació expressa dels advocats contractats per la
Junta de l’AFA. Explica que la Junta ha contractat dos advocats, un laboral i un altre
mercantil, per assessorar-se sobre els fets que tot seguit s’exposaran i amb l’objectiu
de vetllar pels interessos legals de les famílies que representa.

La Raquel mostra un gràfic amb l’organització dels serveis que les dues empreses
presten a les famílies de l’escola i explica la seva situació administrativa i el seu estat
de comptes (veure ANNEX). Kampi té un deute amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social que ascendeix a un total de 180.000 €. Aquest deute ha estat generat
per impagaments derivats de tot un seguit de serveis de lleure que presta a diverses
escoles i entitats. L’import que correspon a la nostra escola s’estima en uns 40.000 €,
tot i que Kampi no ho ha demostrat documentalment.

A dia d’avui, la junta no ha rebut cap notificació d’embargament de la SS pels serveis
que l’AFA paga directament a Kampi: monitors acompanyants a la piscina i hores de
serveis administratius de la Mónica Saura1. Sí que ha rebut notificació d’embargament
Vatua, que és l’empresa adjudicatària del servei del migdia. Vatua subcontracta el
monitoratge del servei a Kampi. A partir d’ara, Vatua ja no pot pagar a Kampi pel
monitoratge del migdia, ha de transferir l’import d’aquest servei a la SS per tal de
saldar el deute de Kampi amb la Tresoreria. Això implica que ara mateix Kampi no té
liquiditat per pagar els sous dels monitors del servei de migdia de la nostra escola.

Seguidament, la Cinthya Villafaña exposa la proposta que Vatua ha presentat a l’AFA
per tal de garantir la continuïtat del servei del migdia, del qual Vatua és responsable
directe, segons el contracte vigent. Els detalls es poden consultar a la presentació

1 En el moment de la publicació de l’acta, el pagament d’aquests serveis ja ha estat embargat
per la SS.
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annexa. A continuació, planteja que la Junta, assessorada pels advocats, considera
que aquesta proposta no respon als interessos de les famílies ja que no té garanties
legals, va en detriment de la qualitat del servei i suposa una càrrega econòmica
inassumible per l’AFA. Recorda que un dels objectius de la Junta era portar a
l’assemblea la ratificació o el relleu de l’empresa de menjador, ja que fa més de 6 anys
que gaudeix de la concessió del servei i, per tant, la majoria de les famílies sòcies
actuals no van participar en la seva elecció. També comenta que l’escola ha fet arribar
a l’AFA diverses queixes de les famílies respecte a l’espai migdia.

Finalment, la Raquel recorda que a l’octubre de 2021 alguns monitors van comunicar a
l’AFA que s'estaven produint irregularitats en el pagament dels seus sous. Al novembre
de 2021, l’AFA ho va fer públic davant l’assemblea general i va exposar les mesures
exigides a Kampi per tal de corregir aquesta situació, que la junta considera
inadmissible (veure acta Assemblea Ordinària 04/11/2021:
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_04_11_
21.pdf ). Kampi ha estat complint els requisits exigits per la junta fins el mes de febrer.

TORN DE PARAULA PER A LA MÍRIAM GONZÁLEZ I LA GEMMA CRUZ,
PROPIETÀRIES DE KAMPI KI PUGUI.

La Gemma expressa la seva tristesa pels fets i afirma que l’Escola dels Encants és
especial per Kampi ja que va ser la primera en la que van prestar els seus serveis.
Demana disculpes a les famílies i a Vatua per haver arribat a aquest extrem i explica
que han anat demanant ajornaments a la SS i “netejant” el deute, però no han pogut
arribar a saldar-lo del tot. També han provat de pactar amb la SS i no ho han
aconseguit. No obstant, continuen intentant-ho i per això demanen una solució de
continuïtat. Afirmen que s’han sotmès a un pla de viabilitat a través de BCN Activa.
Que encara no tenen els resultats, però que tot indica que seran positius, ja que
l’activitat és econòmicament viable.

TORN DE PARAULA PER A LA LAURA FERNÁNDEZ, L’ASLANE ESTREMS I EL
LLUÍS ROURA, 3 DELS SOCIS DE VATUA L’OLLA.

La Laura expressa l’intens neguit que han suposat els darrers esdeveniments pels
socis de l'empresa. Declara que, malgrat totes les dificultats, volen continuar prestant
el servei de migdia per tres raons. La primera i principal, per la responsabilitat
adquirida envers les famílies. En segon lloc, per intentar salvar el seu projecte. En
tercer lloc, per resoldre una situació que consideren absolutament injusta, ja que la llei
de la SS els obliga a assumir el deute de Kampi, és a dir, els condemna a pagar la
mala gestió de Kampi.

L’Aslane manifesta que la Junta no ha acabat d’entendre la proposta de Vatua i
corregeix alguns punts de l’explicació de la Cinthya. En qualsevol cas, estan oberts a
modificar i a adaptar la proposta, però cal arribar a un consens entre Vatua, l’AFA i
l’escola. Proposa que totes les parts s’assessorin legalment plegades per poder partir
de la confiança. Considera que si Vatua decideix assumir el deute de Kampi, té dret a
una contraprestació per part de l’AFA en forma de compromís de continuïtat. Aquest
compromís s’hauria de formalitzar en un contracte prou llarg com per permetre a Vatua
recuperar-se de l’esforç econòmic que suposaria l’assumpció del deute de Kampi.
Puntualitza que Vatua només assumiria el deute de Kampi amb l’escola, no la resta
(corresponent a altres escoles i entitats). També demana a l’AFA un préstec d’una
quantitat a negociar, que sortiria del romanent acumulat durant els darrers anys, i que
Vatua retornaria a l’AFA un cop saldat el deute.

Respecte a Kampi, la Laura sosté que, malgrat ser l’entitat responsable del deute, no
els està facilitant la feina. Això fa que la relació de confiança amb kampi s'hagi trencat i
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no es plantegin en cap cas seguir treballant amb ells. Afirma que la relació empresarial
entre Vatua i Kampi va venir imposada per l’anterior direcció de l’escola, ja que Kampi
ha estat prestant servei a l'escola des del 2009 i Vatua va entrar a l'escola el curs
2015, en un concurs on només es va licitar el servei de cuina, ja que el de monitoratge
estava "blindat" per l' equip directiu d'aleshores. També explica que fa 14 mesos, Vatua
va rebre una primera notificació d’embargament de Kampi, que en aquell moment era
d’un import de 65.000 €. Ho van comunicar a l’escola i a la Junta anterior. La Laura
opina que el fet de que la junta anterior, l'escola i Vatua fossin coneixedores d'aquesta
situació, fa que les tres parts en siguin corresponsables. No veu just ni correcte que se
li vulgui carregar a Vatua tota la responsabilitat legal, ells s’ho plantegen des d'un punt
de responsabilitat moral i col·lectiva. També puntualitza que una part del deute que ha
deixat Kampi pertany a activitats alienes al migdia.

Des d’aquesta primera notificació, Vatua ha estat exigint a Kampi mensualment els
justificants d'ingrés de les nòmines dels monitors i els certificats d’estar al dia dels
pagaments a la SS. Atès que han estat rebent aquests certificats fins al moment de la
comunicació del segon embargament, la Laura no entén el que ha passat i es
qüestiona l’autenticitat d’aquests documents.

D’altra banda, l’Aslane i la Laura afirmen que, contràriament al que opina la junta, en
cas que es decideixi continuar amb Vatua, la qualitat del servei no disminuirà, malgrat
l’amortització del deute els obligui a ajustar el pressupost. Diuen que obtindran el
superàvit necessari per pagar el deute incrementant les hores de feina dels socis
propietaris de Vatua. La qualitat del servei de cuina es deu en gran part a les hores
extres que fan els seus socis, i aquestes hores no s'haurien de perdre. Pel que fa als
diners que hauran d'anar sortint per eixugar el deute haurien de sortir del mateix servei
del migdia. També assenyalen que les queixes que han arribat sobre l’espai migdia fan
referència al servei de monitoratge, no al de cuina.

Finalment expliquen que, com el pagament del servei de monitoratge està embargat
per la SS i els monitors no estan cobrant els seus sous, és probable que deixin de
venir a treballar, produint-se el col·lapse del servei. Vatua no els pot pagar els sous
directament per qüestions legals/administratives. Per tant, cal buscar urgentment una
solució entre totes les parts implicades, escola, AFA i Vatua, ja que, des del seu punt
de vista, la responsabilitat de garantir la continuïtat del servei és compartida.

TORN DE PARAULA PER A L’AROA PAREJA I LA PAULA FERREIRO MEMBRES
DE L’EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA.

L’Aroa explica que estan sobrepassades de feina per totes les tasques pròpies del seu
càrrec, però que tot i així estan treballant per a solucionar aquesta situació, sobretot
per les greus conseqüències que pot tenir per a les famílies becades i/o amb infants
amb necessitats especials.

Respecte les queixes rebudes per l’escola sobre l’espai migdia, confirma que fan
referència a aspectes pedagògics del servei, mai a la qualitat del menjar, que tant
l’equip directiu com la resta de mestres valoren molt positivament. Per intentar resoldre
aquestes queixes, l’escola es reuneix amb els monitors cada setmana o cada 15 dies.
Seguidament, la Paula llegeix una carta que els han fet arribar els monitors i que
s’adjunta al final de l’acta.

L’Aroa i la Paula recorden que tant a Vatua com a Kampi hi ha famílies de l’escola i
demanen el màxim respecte pels infants. Han detectat que molts alumnes tenen
massa informació sobre els fets i estan preocupades. Les famílies han de ser curoses
si comenten el tema a casa.

3 / 7



Expliquen que s’estan assessorant amb els serveis jurídics del Consorci d’Educació de
Barcelona per veure què poden fer per desencallar aquesta situació i per saber si pot
tenir conseqüències legals per l’escola, extrem que sembla molt improbable.

TORN DE PREGUNTES.

P: Perquè Vatua treballa a l’escola Can Besora amb Kampi? També van venir
imposats per la direcció de l’escola?

R: La Laura de Vatua respon que, efectivament, ningú els va obligar a contractar
Kampi pel servei de monitoratge de Can Besora. Els van contractar voluntàriament, ja
que la relació era bona, comparteixen la visió pedagògica del projecte i en aquell
moment no sabien que Kampi tenia un deute finançat a la seguretat social.

P: Perquè l’AFA ha de pagar el deute de Kampi/Vatua?

R: La Laura de Vatua respon que l’AFA no hauria de pagar el deute, sinó ajudar-los, ja
que ells estarien assumint un risc molt alt i un deute que no els correspon. L’Aslane
puntualitza que si l’AFA decidís rescindir el contracte abans dels anys pactats, la resta
del deute pendent no l’hauria d’assumir l’AFA sino la nova empresa adjudicatària del
servei.

P: Perquè Kampi no ha comunicat el seus problemes financers fins que el deute
ha arribat a 180.000 €? Com ha pogut ascendir fins a aquesta quantitat?

R: La Míriam explica que quan fa 14 mesos va arribar una primera notificació
d’embargament per 65.000 € ja ho van comunicar a l’escola i a l’AFA. Reconeix que el
deute actual es deu a una mala gestió i a certs errors empresarials, però també als
efectes de la pandèmia. Puntualitza que la xifra no és de 180.000 € sino de 130.000 €.
Entén que hi ha una part del deute que Encants no ha de pagar. Insisteix que els
resultats obtinguts fins ara del pla de viabilitat que BCN Activa està elaborant sobre
l’empresa són positius i que continuen treballant per pagar el deute.

P: La direcció de l’escola no en sabia res del deute actual? Ha fet algun
seguiment de la situació a partir del moment en que se li va comunicar la primera
ordre d’embargament, fa 14 mesos?

R: L’Aroa aclareix que la gestió del servei de menjador està cedida a l’AFA. Aquesta
cessió és fruit d’un acord que es renova anualment al Consell Escolar. Per tant,
l’escola confiava que l’AFA demanava els certificats de la SS a l’empresa, ja que és la
seva responsabilitat, tal i com consta a l’acord de cessió del servei. La Cinthya respon
que aquesta informació és incorrecta ja que l’AFA no és qui contracta els treballadors,
contracta el servei, i per tant no està obligada en cap cas a fer aquest seguiment.2

La Mar Castellví i la Bea Beza, membres de l’anterior Junta directiva de l’AFA i
presents a la sala, puntualitzen que, quan es va rebre notícia del primer avís
d’embargament, l’escola i l’AFA es van reunir amb Kampi. Kampi els va presentar un
primer pla de viabilitat i un ajornament del deute aprovat per la SS. Després
d’examinar els dos documents i d’escoltar els arguments de Kampi, l’AFA i l’escola van
decidir de mutu acord continuar confiant el servei a Kampi. En aquell moment, Vatua
tampoc va escindir la seva relació empresarial amb Kampi.

2 Un cop revisat l’acord de cessió, l’AFA confirma que la informació facilitada per l’Aroa és
incorrecta.
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Vatua contesta que en aquell moment van demanar a Kampi que els passés els seu
números perquè es temien que el deute fos més gran del que deien. Kampi es va
negar, argumentant que ells es farien responsables de qualsevol deute. Llavors es va
convocar una reunió amb un advocat del Col·lectiu Ronda on van assistir Vatua i
membres de la junta. L'advocat va confirmar que si Kampi feia fallida i no assumia les
seves responsabilitats, el deute acabaria recaient sobre Vatua i sobre l'empresa que
subrogués els treballadors de monitoratge, quedant aixi aquest deute imputat al servei
del migdia de l'Escola dels Encants.

Intervé el Bernat Martínez, un dels membres de l’AFA que el 2014 va col·laborar amb
l’escola en la redacció del plec de condicions utilitzat per a l’adjudicació de l’actual
servei del migdia. Confirma que l’adjudicació del servei de monitoratge a Kampi va
venir imposada per l’anterior direcció del centre, i que Vatua no va tenir més elecció
que associar-se amb Kampi si volia tirar endavant el seu projecte de cuina dins l’espai
migdia.

El Bernat exigeix més explicacions a Kampi, considera que no n’ha donat prou durant
el seu torn de paraula. Afirma que la confiança està lligada a la transparència i no
entén com Kampi pot demanar a l’escola una altra oportunitat. Exigeix que Kampi posi
per escrit totes les operacions que han donat lloc al deute actual. També els solicita
documentació on es detalli la part del deute que correspon a la nostra escola.

El Bernat considera que en la negociació de la proposta de Vatua no només ha
d’intervenir l’AFA, sino tota l’escola: l’equip directiu i la resta de mestres i de famílies.
Entre totes hem d’organitzar un grup de treball per idear un pla d’emergència que eviti
el col·lapse del servei de menjador. La negociació no es pot polaritzar, convertint-se en
una lluita entre Vatua i la junta de l’AFA, com creu que està succeint. També considera
que el tracte amb Vatua no es pot limitar als termes del contracte actual.

Respecte al risc que la situació econòmica de Vatua repercuteixi negativament en la
qualitat del servei, el Bernat considera que a la proposta d’acord s’hi poden incloure
clàusules que garanteixin la qualitat.

P: Que pot fer l’escola per garantir la continuïtat del servei? Com ha permès
l’escola que s’arribés a aquesta situació? Que fem si la setmana que ve els
monitors no venen a treballar? L’administració/escola pública ha de tenir eines
per solucionar aquesta situació i les ha de posar a disposició de les famílies per
protegir-les. Quin és el resultat de les consultes de l’equip directiu de l’escola
amb el gabinet jurídic del Consorci?

R: L’Aroa contesta que l'excés de confiança és la causa de tota aquesta situació. El
gabinet jurídic del Consorci els ha dit que com que l’espai migdia està cedit a l’AFA,
l’escola no ha d'intervenir en la resolució del conflicte. D’altra banda, el Consorci afirma
que, a les escoles públiques, el menjador és un servei opcional que no estan obligats a
oferir a les famílies.

L’Aroa afirma que, malgrat això, l’equip directiu s’està plantejant desfer l’acord de
cessió amb l’AFA, recuperar la gestió de l’espai migdia i arribar a un acord amb Vatua
que garanteixi la continuïtat del servei. Aquesta opció comportaria un increment de
feina molt important per l’equip directiu de l’escola, que actualment ja està prou
sobrepassat. No obstant, l’estan estudiant per la preocupació que els causa que les
famílies becades es puguin quedar sense servei.
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Un soci demana que es faci públic l’acord de cessió de la gestió del menjador a l’AFA i
recomana a la Junta que es dissolgui per evitar que les possibles conseqüències
econòmiques i legals del deute recaiguin sobre els seus membres3.

La Paula puntualitza que, segons els serveis jurídics del Consorci, la dissolució de
l’actual junta de l’AFA no l’eximiria de possibles responsabilitats, així com tampoc
estan exemptes les juntes anteriors. La Paula opina que, com els advocats de cada
una de les parts (Consorci, AFA i Vatua) diuen coses diferents, és possible que el
conflicte s’hagi de resoldre per via jurídica. Un altre soci suggereix que potser caldria
deixar que els advocats es reunissin i arribessin a un acord.

P: Es plantejaria l’AFA assumir un deute de l’empresa concessionària del servei
de menjador si no fos Vatua, si fos una empresa sense cap mena de vincle amb
l’escola?

R: (unànime) No.

P: Si la culpa de tot aquesta situació la té Kampi, per què els hem d’aguantar?
Per què l’AFA i Vatua els aguanten?

R: La Cinthya contesta que, ara per ara, no ho podem evitar. Si es contractés una
nova empresa pel servei de menjador, aquesta hauria d’assumir el deute de l’empresa
actual, estaria obligada per la raons legals imposades per la SS. La Cinthya dubta que
cap empresa vulgui assumir el deute.

L’Aslane afirma que Vatua no contempla cap solució que impliqui fer fora els monitors,
ja que pensen que seria molt injust per ells. Varis membres de la junta actual i de les
anteriors puntualitzen que en cap cas els podrien acomiadar sense cometre una
il·legalitat ja que, d’una banda, el deute està associat al centre de treball i, d’una altra,
existeix una associació d’empreses (Vatua+Kampi).

Un soci proposa una solució de transició: que Vatua assumeixi els salaris dels
monitors, ja que aquests són víctimes de la mala gestió d’una altra empresa. L’Aslane
contesta que aquesta solució també és legalment inviable.

Un altre soci troba indignant que Kampi no proposi cap solució, que les propostes
vinguin només de les parts afectades, quan Kampi és l’única culpable d’aquesta
situació. Considera que si l’escola i l’AFA junt amb Vatua poden ajudar a desencallar la
situació, que ho facin, però que Kampi és la que ha de trobar una solució als seus
problemes econòmics (ajudes, crèdits, etc.). També valora positivament el servei de
cuina de Vatua.

La Cristina Romero, tresorera de l’anterior Junta de l’AFA, opina que no tot és culpa de
Kampi ja que la resta d’agents implicats (escola, AFA i Vatua) els hem permès seguir
amb el servei malgrat la pèssima gestió demostrada amb el 1er avís d’embargament.
Considera que Vatua no hauria d’assumir la totalitat del deute de Kampi, només la part
que correspon a la nostra escola, que no es pot comptar amb Kampi ja que no és
econòmicament viable i que no els haurien de subrogar. L’Aslane contesta que no
poden pagar els sous dels monitors si no els subroguen, i que si ho fan, estan obligats
a subrogar també el deute, cosa que estan disposats a fer sempre que l’escola i l’AFA
els garanteixin les condicions de la proposta que han presentat.

3 Es diposita al despatx de l’AFA una còpia en paper de l’acord de cessió que resta a disposició
de totes les famílies sòcies que el vulguin consultar. L’horari d’atenció presencial està penjat a
la cartellera de l’AFA.
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La Joke Aerts, vicepresidenta d’una junta anterior, conclou que tota aquesta situació és
el resultat de l’escassa participació de les famílies en l’espai migdia i en la resta de
serveis i activitats d’interès comú de l’escola. Es tracta de tasques molt complicades
de gestionar que recauen en molt poques famílies. La gestió comporta molta feina i
requereix d’una dedicació que hauria de repartir-se entre més famílies perquè no
acabin produint-se aquesta mena de situacions.

L’assemblea finalitza a les 21:20. Queden preguntes, dubtes i neguits per resoldre que
s’intentaran contestar 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
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A causa de la situació en la qual ens veiem implicades, tenim la necessitat d’expressar el que

sentim i en quin moment ens trobem com a equip.

Ens sentim decebudes, tristes, traïdes i amb un punt de ràbia en el moment que ens

assabentem que es dubta de la nostra professionalitat i implicació amb la nostra feina.

Perquè això s’entengui, expliquem la nostra situació:

Durant l’època “pre-covid”, l’equip de cada comunitat, estava format per un referent fix per a

cada ambient, i les coordinadores estaven alliberades per tal de poder acompanyar

conflictes o donar suport a l’equip.

A l’inici del curs passat, la situació a l’escola era molt diferent de la que estàvem

acostumades. L’adaptació a la nova situació va ser difícil per a totes, infants i adultes, i si

tenim en compte que a Grans eren 6 monitors per a 9 ambients, això s’agreuja més. A la

comunitat de Petits i Mitjans, els coordinadors tenien grup i no estaven alliberats. A tot això

s'ajuntava amb els cobraments a mes vençut i venint a treballar sense cobrar.

Aquest curs 2021-2022, a la comunitat de Petits, la coordinadora té un grup assignat. A

Mitjans el coordinador també té grup, i l’ambient de Pitàgores no té un referent fix. A la

comunitat de Grans, la coordinadora també té un grup assignat, i a més hi ha un ambient

que ha de dinar a l’Àgora perquè tampoc té un referent fix (cosa que les acompanyants han

expressat la seva disconformitat).

A més, la Mónica, com a coordinadora general, no només ha de fer la seva tasca, que no és

poca, sinó que es veu obligada a acompanyar als grups que no tenen referents.

Amb tots aquests canvis que a nosaltres ens venen donats, ens hem vist obligades a donar

unes explicacions a famílies sobre ràtios o falta d’acompanyaments que no ens pertocaven.

Malgrat tots aquests inconvenients, l’equip estem segures de què ens deixem la pell, i venim

dia rere dia amb la mateixa il·lusió i ganes que quan teníem unes condicions dignes.

Sent conscients de la situació límit que es troba l’espai de migdia de l’escola, agrairíem una

mica d’empatia i que se'ns tingués en compte en el moment de prendre qualsevol de les

decisions que en aquesta assemblea s’acordi.

Gràcies per la vostra atenció.

Firmat, l’equip de monitores acompanyats de l'espai migdia


