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PUNTS    ORDRE   DEL   DIA.   09/03/2021   19h   meet     h�ps://meet.google.com/bjw-waqu-sih   

  
-    Espai   migdia:   Enquesta,   estat   contracte,   anàlisi   futura   licitació   servei   i   altres   
-    Renovació   junta   
-    Altres   

  
  

 
1) Temes   espai   migdia:   Estat   revisió   contracte   amb   Vatua   L’Olla   ,   anàlisi   futura   licitació   de   servei   i   altres   

  
Licitació:  L’advocada  ens  recomana  licitar  el  servei  del  migdia  cada  4-5  anys.  Amb  aquest  curs  ja  serien  6  anys                     
que   aquest   servei   el   duu   la   mateixa   empresa   (elecció   en   votació   de   les   famílies   de   l’escola).  
Es  debat  sobre  la  idoneïtat  de  votar,  per  a  treballar  el  curs  vinent  una  licitació  del  servei.  Hi  ha  pros  i  contres  de                         
fer-ho.  Per  una  banda,  tancar  el  cicle  de  la  feina  feta  aquest  curs  i  traslladar  tota  la  informació  sobre  la  idoneïtat                       
de  licitació  per  transparència  i  legi�mació  del  servei,  però  alhora  no  comprometre  a  la  propera  junta  a  fer                    
aquesta   licitació   en   el   cas   que,   per   raons   opera�ves,   no   es   veiés   viabilitat.     
 
Aquest  punt  se  sotmet  a  votació  sobre  i  s’acorda  unànimement  fer  una  votació  a  l’assemblea  de  sòcies  que  obri                     
la  porta  a  fer  una  licitació  (establir  criteri  de  durada  del  terminis  de  licitació)  i  que  en  tot  cas  la  junta  entrant                        
procedeixi   segons   viabilitat.     
 
Es  debat  si  fer  una  assemblea  extraordinària  al  maig  o  fer-la  al  juny:  Es  vota  per  10  a  favor  i  1  en  contra  una  única                           
assemblea,   a   finals   de   maig-principis   de   juny   (27   de   maig   o   3   de   juny).   
 
Estat  contracte  anual  servei  migdia  (revisió):  S’han  fet  dues  reunions  de  revisió  del  contracte  amb  l’advocada,                  
que  refarà  amb  totes  les  anotacions/  propostes  i  canvis,  dels  punts  més  compromesos*  del  contracte  (per                  
ra�ficar)   la   decisió.   I   l’advocada   enviarà   el   contracte   a   Vatua   liderant   i   per   convocar   una   reunió   final.     
 
Punts   clau   contracte   a   debatre   i   acordar*:     
Assegurança  equipament  i  instal·lacions  de  Vatua  l’Olla  (Vatua  proposava  assumir  màxim  4.000  eur  anuals  en                 
reparacions),  incloem  al  contracte  de  l’empresa  de  menjador  que  �nguin  una  assegurança  �ngui  cobertura                
elevada   i   el   que   sigui   desgast,   es   facin   ells   càrrec   amb   la   seva   solvència.    Acord   unànime.   
 
Monitoratge:  Vatua  reivindica  i  ens  ha  fet  saber  sempre  que  l’empresa  de  monitoratge  actual  (Kampi  Ki  Pugui)                   
va  venir  en  el  seu  dia  imposada  per  la  direcció  de  l’escola.  Proposem  incloure  al  contracte  que  Vatua  l’Olla  (amb                      
qui  tenim  el  contracte)  pot  proposar  l’empresa  de  monitoratge  però  ha  d’estar  aprovada  finalment  per  l’AFA.  Es                   
vota   i   s’aprova   per   acord   unànime.   
 
Sobre  el  dubte  que  el  deute  a  la  seguretat  social  adquirit  per  l’empresa  de  monitoratge  (i  que  estan  en  curs  de                       
resoldre  amb  acord  amb  la  seguretat  social)  s’heretaria  a  una  eventual  nova  empresa:  L’advocada  ens  indicar                  
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que  no  seria  el  cas,  però  que  si  que  caldria  que  si  entrés  una  nova  empresa  de  monitoratge,  subrogués  les                      
treballadores   però   no   el   deute.     
Vatua  demana  recollir  al  contracte  que  els  3  socis  es  subroguessin  en  el  cas  de  canvi  d’empresa  que  presta  el                      
servei  de  migdia  (si  fos  el  cas):  l’advocada  ens  recomana  eliminar-ho.  Es  vota  unànimement  treure-ho  del                  
contracte.     
 
També  s’acorda,  pel  que  fa  als  tovallons,  que  al  contracte  quedaran  inclosos  com  a  material  que  ha  de  posar                     
l’empresa  (en  cas  que  la  pandèmia  millori  i  el  curs  vinent  es  tornin  a  fer  servir  tovallons  de  tela  personals,  ja                       
s’acordaria   que   no   amb   l’empresa   de   menjador).   
 
 
Enquesta:  Van  contestar  103  famílies.  Resultats  de  sa�sfacció  general  .  Hi  ha  dos  punts  dels  comentaris  dels                   
infants  que  es  queixen  de  les  salses  (que  volen  que  es  serveixin  separades)  i  que  les  famílies  es  queixen  una  mica                       
del   retorn   (feedback)   comunicació   per   part   dels   monitors.     
S’acorda  no  fer  més  crida  i  tancar  els  resultats  de  l’enquesta,  que  es  presentarien  a  la  propera  reunió  de  la                      
comissió   i   es   traslladaran   al   servei   del   menjador.   
Comuniquem  a  Vatua  i  Kampi  sobre  el  tema  relacionat  amb  el  pagament  de  les  nòmines  del  menjador  perquè                    
ho   resolguin.   
 
Quotes  solidaries:  Vatua  ens  ha  respost  que  demanen  que  l’AFA  opinió  sobre  la  proposta.  S’acorda  respondre  a                   
Vatua  l’olla  que  ha  votat  per  unanimitat  la  JUNTA  que  facin  un  mail  a  les  famílies  explicant  la  situació  de  context                       
històrica  sobre  les  “quotes  solidaries”  i  que  retornaran  els  diners  a  cada  família  a  no  ser  que  explícitament  cada                     
família   els   faci   arribar   un   missatge   conforme   no   volen   la   devolució.    I   que   no   s’hi   aplica   l’IVA.   
 

2) Renovació   càrrecs   junta   
S’aprova  fer  una  segona  crida  al  proper  butlle�,  per  a  animar  a  famílies  a  presentar  candidatura,  doncs  a                    
l’assemblea   de   principis   de   juny   caldrà   votar   la   renovació.   

  
3) Altres   

Es  planteja  que  el  grup  de  treball  “ins�tuts  del  barri”  s’ha  posat  en  contacte  amb  la  Montse  i  s’ha  contestat  que                       
les  comunicacions  les  passin  al  correu  de  l’AFA.  Es  planteja  el  mateix  problema  que  amb  la  coordinadora  AFAs                   
Eixample,  que  ja  havia  manifestat  clarament  en  reunions  anteriors.  Es  coincideix  que  hi  ha  un  “problema”  de                   
relacions  externes  a  l’AFA,  doncs  les  persones  que  hi  ha  estat  implicades  han  fet  molta  feina  però  sol·liciten                    
relleu.  S’acorda  que  es  preparà  un  missatge  de  crida  a  les  famílies  per  si  algú  s’hi  vol  implicar.  Es  proposaria                      
poder   plantejar   que   s’unifiquin   interlocucions.     
 

Es  tractat  el  tema  de  la  disponibilitat  de  despatx  de  l’AFA:  Actualment  l’estan  fent  servir  quasi  únicament  des  de                     
Vatua  L’Olla  i  Kampi  Ki  Pugui  (Mònica),  en  horaris  de  ma�  i  fins  la  sor�da  de  l’escola.  Aquest  espai  hauria  de                       
poder-se  ges�onar  amb  disponibilitats  per  l’AFA,  doncs  l’escola  el  va  cedir  a  l’AFA.  Considerem  que  amb  tot                   
plegat   és   un   espai   sobre   el   que   cal   revisar-ne   l’ocupació   i   horaris.     
S’acorda  valorar  què  volem  i  que  necessitem,  sobretot  per  horaris  d’ús.  La  Presidenta  en  parlarà  amb  la  direcció                    
de  l’escola  arrel  de  tenir  les  còpies  de  claus  noves,  i  després  veure  traslladar-ho  a  Vatua  l’olla  per  acordar  horaris                      
(també   saber   quin   material   hi   tenen).   
 
 

  
Es   finalitza   la   reunió   a    les   21:20   h     
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