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DATA 14/03/2022 (19h00) - hibrida al despatx de l’AFA i a https://meet.google.com/xgt-zzws-wxj

ASSISTENTS*

Raquel Freixes (Presidenta) Blanca Sánchez (co-Vocal Comissió MAiS)

Marta Uriel (Butlletí) Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Comunitat Grans)

Marta Pérez (Secretària) Júlia Rubé  (co-Vocal Comissió Migdia)

Rut Valls (Vocal Comissió Extraescolars) Norma Pena (Vocal Comissió Festes)

Irene González (Tresorera) Soazig Noirault (Vocal Comissió Inclusió i Diversitat)

Bernat Martínez (co-Vocal Comissió Migdia) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Magalí Szalardi (Vocal Comissió Comiat 6è) Luciana Michelli (GT Familiars i Amics Músics)

Sara Mérida (GT Relacions externes i Repr. Comunitat Mitjans) Biela Parra (representant AFA Consell Escolar del Districte)

Mar Castellví (Vocal Comissió Convivència) Marta Rivera (co-Vocal Comissió Migdia)

PUNTS ORDRE DEL DIA 10/03/2022

1. Resum de la reunió amb l’escola i Vatua on es presenten la proposta i els acords de la junta del
10/03/22.

2. Reflexions de la junta respecte als resultats de la reunió.
3. Organització de l’assemblea extraordinària del 16/03/22 (afegit al punt 9 de l’acta anterior).
4. Casal d’estiu.

1. Resum de la reunió amb l’escola i Vatua on es presenten la proposta i els acords de la junta del
10/03/22.
La proposta i la resta dels acords aconseguits a la reunió de la junta del 10/03/22 s’envien per correu a
l’escola i a Vatua l’endemà de la reunió. Avui 14/03 al matí, l’AFA es reuneix amb l’escola i Vatua per
validar-los. L’escola els valida. Vatua no ha pogut preparar encara el PowerPoint que presentarà a
l’assemblea. D’altra banda, es mostra contrariada per la proposta que no els dona continuïtat. Tot i
que ha quedat descartada per les condicions imposades pel Consorci, considera que els comentaris i
les justificacions de la proposta son hostils. D’altra banda, manifesten estar en desacord amb algunes
de les clàusules del contracte vigent, signat de mutu acord per ambdues parts, AFA i Vatua, el
desembre del 2021. Vatua també vol saber quin tipus de control econòmic farà l’AFA. L’AFA suggereix a
Vatua que proposi quin sistema de control volen o accepten. Vatua vol més concrecció en aquest i
d’altres sentits, però l’assemblea encara no ha acceptat la proposta. Fins que la proposta no es ratifiqui
a l’assemblea, no es podrà portar als advocats per acabar de concretar tots aquests detalls.
Vatua demana a l’escola què passaria si l’assemblea rebutja la proposta de continuïtat. L’escola explica
que, un cop desfet l’acord de cessió a l’AFA, la primera opció del Consorci seria també la continuïtat de
Vatua, però amb la condició que compleixi una sèrie de requisits i garanties (auditoria econòmica,
protocol de supervisió, reclamació de mala fe). La concessió s’estendria a aquest curs i al vinent. A
finals del curs 2022/23 sortiria a licitació pública. Si Vatua no compleix els requisits, el Consorci
traspassaria directament el servei a una altra empresa de la seva elecció, mantenint la data de la
licitació

2. Reflexions de la junta respecte als resultats de la reunió.
Una part de la junta manifesta el seu desconcert pel descontent de Vatua. Li preocupa que, en cas que
l’assemblea accepti la proposta de continuïtat, la gestió del servei sigui encara més complicada i
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feixuga que fins ara. D’altra banda, caldrà negociar de nou els detalls amb els advocats. Volem seguir
amb aquestes negociacions? No són entre iguals, Vatua és una empresa i nosaltres som voluntàries.
Tots els membres de la junta estem d’acord en què la gestió d’aquest servei suposa una inversió de
temps i energia i requereix un nivell de coneixements que supera les capacitats de l’associació. A més,
ens genera un neguit i un desgast que ens dificulta portar a terme altres activitats més constructives i
gratificants, tant per la junta com per les famílies. Per alguns membres la sensació és de que ja no es
gestiona l’espai migdia, sino el manteniment d’una empresa. D’altra banda, com que a més l’empresa
està formada per famílies de l’escola, es fa difícil guardar la distància crítica necessària per tal de
monitoritzar el servei amb objectivitat.
La Comissió del Migdia no es veu capacitada per assumir la monitorització de la gestió de les empreses
del servei. Tot i que fa seguiment d’alguns aspectes, com els menús, és evident que això és insuficient.
Es plantegen dues opcions:

- que l’AFA contracti auditories externes (econòmiques, professionals, etc). Això encariria
encara més la gestió del servei, que ja arrossega el sobrecost dels advocats. L’AFA ja va fer una
auditoria externa fa uns anys. Tot i que, pel que sembla, els resultats no es van acabar
d’implementar, sí que va revertir en millores significatives del servei.

- fer una crida a l’assemblea perquè es formi un grup de treball que assumeixi totes aquestes
funcions.

La junta es planteja què implicaria tornar la cessió a l’escola. Les famílies perdríem totalment la
potestat d’intervenir en l’espai del migdia, tant en el monitoratge com en la cuina? Hi ha altres vies i
mecanismes de seguiment i control, com són el consell escolar i les comissions. D’altra banda, quan es
fa una licitació pública, l’escola també forma part del procés i pot establir condicions que facilitin la
incorporació d’empreses afins al seu projecte pedagògic i de cuina, que és el mateix que l’AFA recolza.
Arribats a aquest punt, la junta es planteja si vol mantenir la gestió del servei en cas que la proposta
de continuïtat amb Vatua sigui ratificada per l’assemblea, o prefereix retornar la cessió a l’escola. Es
decideix sotmetre-ho a votació entre els membres presents a la reunió en aquell moment (15). El
resultat és el següent:

- 8 membres voten per mantenir la gestió del servei a condició de traspassar-la a un GT que ha
de sorgir de la propera assemblea extraordinària.

- 6 membres voten per retornar la gestió del servei a l’escola.
- 1 abstenció.

La junta acorda doncs que si l’assemblea ratifica la proposta, continuarà amb la gestió del servei
sempre i quan l’assumeixi un GT sorgit de la crida que es farà a les famílies en la propera assemblea
extraordinària del 16/03/22. En cas contrari, s'anul·larà la votació.

3. Organització de l’assemblea extraordinària del 16/03/22 (afegit al punt 9 de l’acta anterior).
Per tal de controlar que es compleixin estrictament els requisits de vot de l’assemblea (només famílies
de l’AFA, un vot per família), s’utilitzarà un formulari Google. L’anonimat es garantirà destruint la llista
obtinguda un cop revisats ambdós requisits al cens.

4. Casal d’estiu
S’ha arribat a un acord amb l’AFA de Gaia i es compartirà el casal que tenen contractat amb l’empresa
AESA (Associació Esportiva Sant Andreu). Els preus seran els de l’homologació. Gaia té previst fer
obres a l’estiu i està per confirmar si coincidiran amb el el període del casal. En cas que coincideixin, el
casal es faria només a Encants (cal veure les instal·lacions amb l'empresa organitzadora). En cas que
no coincideixin, infantil es faria  a Gaia i primària a Encants. Caldrà fer una ampliació de monitors ja
que el casal només estava previst fins a 2on (primera promoció de Gaia). Avisarem als monitors
d’Encants perquè s’ofereixin. Respecte a la cuina, encara no està clar com es resoldrà, perquè primer
cal veure de quins espais es disposa.

La reunió finalitza a les 22:00
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