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AGENDA

● CONTEXT (5 MINUTS)
● PROPOSTA VATUA (20 MINUTS)
● PREGUNTES (10 MINUTS)
● PROPOSTA DE L’AFA (30 MINUTS)
● PREGUNTES (10 MINUTS)
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CONTEXT

24/02/2022 -- Assemblea informativa de l’AFA on s’explica la situació actual.

Setmana del 28/02 al 04/03 -- es treballen dues propostes per portar a votació a la pròxima a assemblea (una de no continuïtat de Vatua i una segona, amb continuïtat de Vatua).

07/03/2022 -- l'Escola convoca d’urgència a Vatua i l’AFA i els explica que després de fer una reunió al Consorci tenim fins el 18/03 per arribar a un acord. Sinó l'escola recupera la 
competència de la gestió del menjador, perquè està en risc el servei. 

● Totes les parts estan d’acord en què Kampi no seguirà proveint serveis a l’escola dels Encants, i les tres parts rescindiran els seus respectius contractes amb l’empresa de 
monitoratge.

● Vatua explica a grans trets com pensen resoldre la situació: organització, treballadors, deute, etc.

● En aquesta mateixa reunió, l’AFA descarta la proposta de No continuïtat per falta de temps d’execució (abans de la intervenció del Consorci) i planteja a grans trets la 
proposta a Vatua, que la troba correcta. Hi ha un principi d’acord.

10/03/2022 -- L’escola convoca els monitors de migdia. Participen Vatua i AFA per agrair l'esforç dels monitors i explicar la funció de la gestió de l'escola i la situació actual per generar 
una solució.

10/03/2022 -- La proposta es debat en Junta i es perfilen alguns detalls.

11/03/2022 -- L’AFA fa arribar a Vatua la proposta i s’aclareixen dubtes.

14/03/2022 -- Reunió Vatua i Escola per parlar de la futura organització pedagògica.

14/03/2022 -- Reunió AFA, Escola i Vatua per resoldre dubtes i veure els detalls d’ambdues propostes.

16/03/2022 -- Vatua presenta en assemblea el seu model per resoldre la situació i l’AFA explica la proposta que dóna suport a aquest model per ratificar-la amb els socis i què 
passarà si aquest model no s’accepta..

24/02 28/02 - 
04/03 07/03 10/03 11/03 14/03 15/03 16/03



PROPOSTA DE VATUA



Proposta - Acceptar la continuïtat de Vatua
En la darrera assemblea, l’AFA va percebre que majoritàriament, les famílies NO volien la continuïtat de 
Kampi, però sí que volien la de Vatua.

Aquesta proposta intenta atendre aquesta expectativa de les famílies, en donar continuïtat al contracte 
que Vatua i l’AFA tenen vigent a dia d’avui, amb condicions diferents de les proposades per l’empresa i 
presentades a l’assemblea anterior:

Preàmbul:

● L'AFA no té cap obligació contractual amb Kampi pel que fa el servei de migdia. 
● La proposta es fa de bona voluntat, dins de les possibilitats de l'associació, de garantir la continuïtat del servei.
● L’AFA entén que és una situació injusta per a Vatua, i vol donar-los l’oportunitat de seguir aquest curs i almenys 

fins a l’extinció del contracte (final de curs 22/23)
● Per a l’AFA és important la continuïtat dels monitors i la seva opinió al respecte sobre el servei del migdia (carta 

compartida a l’assemblea per direcció).
● Entenem que l'escola és també part implicada i activa i que també ha de ser part de la solució.



Compromisos que adquireix l’AFA
Amb aquesta proposta L'AFA es compromet a:

● Mantenir el contracte vigent fins a final de curs (curs 2021/2022).
● Renovar-lo per al proper curs (curs 2022/2023).
● Vetllar també per la qualitat del servei amb reunions de coordinació periòdiques, auditories i altres 

activitats que consideri necessàries.
● No posar cap clàusula que impedeixi a Vatua presentar-se novament al concurs obert per renovar el 

servei de migdia (per exemple: impossibilitat que cap família de l'escola s'hi pugui presentar).
● Elaborar un plec de condicions i obrir a concurs la gestió del servei per iniciar-lo el curs 23/24, de 

manera que les famílies podran votar en assemblea l’empresa que més els agradi.
● En cas que hi hagués una reclamació del deute (Vatua hauria de demostrar la documentació 

d’aquesta reclamació per part d’alguna de les institucions estatals: hisenda, seguretat social…), 
l’AFA faria una aportació solidària única de 2.000€.



Compromisos que adquireix l’escola
Amb aquesta proposta, l’escola es compromet a:

● Continuar cedint l'espai del migdia a l'AFA.
● Realitzar coordinacions setmanals amb l'espai de migdia: cada 15 dies amb la coordinadora 

pedagògica i cada 15 dies amb l'equip de monitoratge.
● Derivar les demandes vinculades a l'espai de migdia a la coordinadora pedagògica.
● Continuar vetllant perquè hi hagi mestres a la comissió de migdia.
● Seguiment conjuntament amb la persona encarregada dels ajuts de menjador del Consorci.
● Tramitació de beques privades a través de la fundació Educo juntament amb la responsable del 

servei de migdia.
● Continuar revisant i enriquint el projecte educatiu de l'espai del migdia.
● Coordinació amb les responsables del servei d'activitats pedagògiques vinculades amb 

l'alimentació.
● En cas que es reclami cap deute a l'AFA contactar amb el Consorci per demanar una possible 

aportació solidària.



Compromisos que adquireix Vatua
Amb aquesta proposta, i acceptant els compromisos adquirits per l’AFA i l’Escola, Vatua adquireix els 
següents compromisos:

● Trencar la seva relació amb Kampikipugui com empresa de monitoratge.
● Decidir lliurement quina relació contractual manté amb els monitors: els absorbeix o contracta un 

tercer que els subrogui.
● Seguir complint amb les seves obligacions com a responsable del servei de migdia.
● Presentar acreditació demostrant que està al dia de totes les seves obligacions.
● No aplicar retallades en la qualitat del servei i atendre les propostes i peticions del monitoratge: 

desglossar les nòmines, coordinacions, etc.
● En cas que el contracte es rescindeixi abans dels terminis acordats (final del curs 22/23), Vatua 

retornarà l'aportació rebuda per l’AFA.
● Presentar mensualment la relació de comensals fixos i esporàdics així com les baixes.



Per què s’ha considerat aquesta proposta com a vàlida
Per què aquesta proposta amb aquestes condicions, i no unes altres:

● Perquè entenem que és una situació injusta per a Vatua l’Olla, i ens solidaritzem amb continuïtat del 
seu projecte.

● Perquè amb aquesta proposta d’extensió de contracte un any més, no es compromet cap altra junta 
futura i ajuda a l’estabilització del projecte de Vatua.

● Perquè al final del curs 2023/24 serà una decisió assembleària la continuïtat o no de Vatua com a 
empresa de migdia. 

● L’aportació econòmica seria de 2.000€, que es correspon  amb el 15% de les quotes de les famílies 
sòcies i és una quantitat assequible per l’associació.

● Perquè les emergències poden sorgir en qualsevol moment i hem de ser conservadors amb el 
romanent que tenim.



Quina és l’alternativa? El Consorci    L’Escola 

1. El Consorci anul·laria la cessió de gestió de l’espai migdia a l’AFA i tornaria la gestió a 
l’Escola.

2. Opcions que contempla el Consorci:
2.1. Seguir amb Vatua si l’empresa demostra que pot seguir amb el servei

(complint les condicions del Consorci:  auditoria econòmica, protocol de supervisió, reclamació de 
mala fe (sic.)).

2.2. Contractar una nova empresa (Serunion, Heures, Enamar, Sodexo…)
3. Amb qualsevol de les opcions el contracte amb l’empresa s’extendria també fins a 

final del curs 22/23, i llavors convocaria una licitació pública.
4. La gestió del dia a dia del servei la farien l’empresa juntament amb l’escola.
5. L’AFA perdria el control del servei, tot i que la comissió de menjador continuaria 

existint però l’interlocutor directe amb l’empresa seria l’escola. No només durant 
aquest any i mig, sinó que s’estendria més enllà.

6. La primera opció del Consorci és ser continuista, però no se sap què passarà amb 
certesa.



Quina és la postura de la Junta?

● Hi ha una divisió d’opinions gairebé 50%-50% entre seguir gestionant el 
servei de menjador des de l’AFA i tornar la gestió del servei a l’escola i de 
moment al Consorci.

● Hi ha una condició unànime que és que si surt l’opció d’acceptar la 
proposta de Vatua i l’AFA segueix gestionant el servei, aquesta junta NO 
gestionarà el seguiment, sinó que ha de sortir un grup de treball que se’n 
faci càrrec.

● Si no surt un grup de treball d’aquesta assemblea per fer-ne la gestió i 
complir amb els compromisos explicats, la votació quedarà anul·lada i es 
procedirà a anul·lar la cessió del servei del menjador.



Quines serien les tasques d’aquest grup de treball?

ELABORACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS I ORGANITZACIÓ DEL CONCURS OBERT

● Redactar el plec de condicions entre setembre i desembre de 2022.
● Obrir el termini de presentar propostes, recollir-les i organitzar-les entre gener i març de 2023.
● Llegir i estudiar propostes, valorar-les, i presentar-les a les famílies per la seva posterior votació 

entre abril i juny de 2023.

MONITORITZACIÓ DEL SERVEI

● Rebre i analitzar la documentació de compliment d’obligacions presentada per Vatua mensualment
● Fer el seguiment de l’oscil·lació de comensals i veure si les ràtios es van complint (si hi ha la 

necessitat i possibilitat d’incorporar algun monitor extra o no…)
● Realitzar comprovacions trimestrals a la cuina sobre la higiene, el servei, el menjar: racions, 

presentació…
● Fer seguiment als monitors: com es troben, què necessiten…
● Atendre i gestionar les peticions i possibles queixes de les famílies pel que fa al servei de migdia.



ACOLLIDA i SUPORT A EXTRAESCOLARS

Aquests serveis es contractaran a la nova empresa que proveeixi els monitors del 
servei de migdia. 

Es realitzaran dos contractes diferents per poder tenir els dos serveis separats:

- Suport a extraescolars i les hores d’administració de l’AFA que fa la Mònica
- Acollida



CASAL D’ESTIU

Per aquest curs, s’ha anul·lat l’homologació del casal de Kampi com a empresa per dur a terme el 
casal d’estiu a l’escola.

S’ha parlat amb Gaia i inicialment, l’empresa que el gestiona, veu viable poder assumir els infants 
de Gaia i d’Encants i poder oferir casal d’estiu fins a sisè. 

Inicialment es planteja fer el casal d’estiu a les dues escoles: infantil a Gaia i primària a Encants, 
però depèn de les dates d’inici de les obres a l’escola Gaia.

Queda per definir com es faria si Gaia estigués en obres durant el període del Casal. Ho anirem 
coordinant entre les comissions d’extraescolars de les dues escoles.

Quan tinguem tots els detalls us els farem arribar.


