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

Anna Batlle (Vocal Comissió Migdia) Cinthya Vilafaña (Vicepresidenta)

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

Sara Mérida (GT Relacions externes i Repr. Comunitat Mitjans) Montse Caballé (Vicepresidenta junta anterior)

Júlia Rubé (Co-vocal Comissió migdia) Gabriela Parra (Representant Afa  Concell Districte)

PUNTS ORDRE DEL DIA 21/02/2022

1. Preparació assemblea extraordinària 24/02/22 (crisi serveis migdia)

1. Preparació assemblea extraordinària 24/02/22 (crisi serveis migdia)

La Raquel i la Cinthya ens mostren la presentació que han preparat per explicar la situació actual dels serveis
del migdia i que és un esborrany del que es podria presentar a l’assemblea. Ens demanen que la revisem.
L’han fet durant el cap de setmana, ja que la notícia de l’embargament de Kampi per la SS la van rebre la
setmana passada però la proposta de Vatua es va presentar divendres 18/02 a una reunió
AFA/empreses/escola.
Vatua es compromet a assumir el deute de Kampi i continuar amb el servei, si l’AFA accepta les condicions de la
seva proposta, que resumidament consisteixen en:

- Que l’AFA aporti 14.000 € (10.000 € a retornar d’aquí 5 anys i 4.000 € a fons perdut).
- Que l’AFA estengui el contracte a 5 anys (actualment és de 1 any).
- Que l’AFA assumeixi el manteniment, reparacions i substitució dels electrodomèstics quan s’escaigui.

La Cinthya i la Raquel presenten possibles alternatives a acceptar la proposta de Vatua suggerides pels advocats
(laboral i mercantil), amb els que s’han reunit aquesta mateixa tarda:

- Notificar a Vatua l’extinció del contracte i buscar un nou proveïdor que estigui disposat a assumir el
deute. Aquesta condició és obligatòria per llei. L’extinció pot ser:

○ per incompliment (inmediata, màxim 100 dies de termini. No donaria temps a treure-ho a
concurs, hauriem de buscar una empresa de confiança i contractar-la directament).

○ per decisió voluntària (podrien acabar el curs, això ens donaria temps per preparar plec de
condicions i treure’l a concurs).

- Deixar que la situació segueix el seu curs legal: Vatua te l’obligació de seguir complint amb el servei,
ambdues empreses acabarien fent fallida i entrarien en concurs de creditors.

Reflexions de la Junta sobre les opcions plantejades:
- Si no es dóna continuïtat a Vatua/Kampi poden acabar fent fallida i és possible que les conseqüències

acabin recaient en l’AFA. Probablement les tres parts, Kampi, Vatua i AFA, haurien d’anar a judici i un
jutge decidiria quina s’ha de fer responsable del deute.

- Si rescindim el contracte amb Vatua, potser no trobem cap empresa que vulgui assumir el deute i ens
quedem sense servei de migdia.
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- Si contractem precipitadament una nova empresa ens pot posar unes condicions que no ens agradin
(tipus de menjar, nombre de monitors, etc). No podrem escollir perquè serà difícil trobar-ne que
vulguin assumir el deute.

- Volem continuar amb la cessió de l’espai migdia o li tornem a l’escola? L’escola ja està prou
sobrepassada. A més, en aquest cas, el servei sortirà a concurs i les famílies perdrem totalment el
control i no podrem decidir en qüestions com el menjar, monitors…

- Assumir la proposta de Vatua és reconèixer la responsabilitat del deute, del que la Junta no es
considera responsable en absolut.

- La proposta de Vatua suposa hipotecar la capacitat d’elecció de les famílies de l’AFA durant 5 anys. La
Junta actual no pot decidir per les juntes que vindran.

- La clàusula dels electrodomèstics és abusiva.
- No som prou famílies a l’AFA com per assumir la feina que suposa afrontar aquesta crisi (reunions,

plecs, concurs…). Cal fer una crida a les famílies perquè s’impliquin.
- Els monitors no tenen la culpa de la mala gestió de Kampi, com els podem ajudar tenint en compte

que la prioritat de l’AFA ha de ser vetllar pel benestar dels infants i els interessos de les famílies sòcies?
- Vatua no té la culpa de la mala gestió de Kampi malgrat tenia l’obligació legal de fer-ne el seguiment.

Tot i així, podríem ajudar a Vatua tenint en compte que la prioritat de l’AFA ha de ser vetllar pel
benestar dels infants i els interessos de les famílies sòcies? Podem ajudar una empresa privada a
saldar un deute sent una associació sense afany de lucre? No està clar que sigui legal. Hem de ser
prudents.

- Tenim un deute moral amb Vatua? Hi ha un lligam emocional clar que a molts membres de la Junta els
dificulta contestar a aquesta pregunta de manera objectiva.

- Vatua i Kampi són famílies de l’escola. Ha estat un error molt gran adjudicar el servei a empreses
“properes” ja que el lligam emocional ha creat un fals clima de confiança amb conseqüències fatals.

D’altra banda, els advocats afirmen que la proposta de Vatua no ofereix garanties legals i ens recomanen no
acceptar-la. També van detectar mala fe en la negociació de l’actual contracte, el que ha fet minvar la confiança
d’alguns membres de la Junta en l’empresa. No obstant això, pensem que les famílies sòcies tenen dret a
estudiar la proposta de Vatua i votar-la en assemblea.

Per tot això, la Junta decideix:
- Que a l’assemblea extraordinària del 24/02/2022 es votarà SÍ o NO a la proposta de Vatua.
- Si guanya el SÍ, la junta actual es dissoldrà, ja que la majoria no considerem acceptable la proposta de

Vatua.
- Si guanya el NO caldrà muntar dos grups de treball: un GT prepararà el concurs pel curs vinent i l’altre

buscarà una solució a curt termini. Caldrà fer una crida ferma a la implicació de les famílies.

La Junta debat com presentar tota aquesta informació de manera clara, concisa i objectiva a l’assemblea
perquè les famílies puguin votar el que trobin més adient, tenint en compte tots els pros i els contres que
impliquen cada una de les opcions. Es faran esquemes amb l’organització dels serveis, cronogrames, etc.

La reunió finalitza a les 22:10
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