
Abans de començar, registra la teva assistència 🙏



Servei de monitoratge
Escola dels Encants

Assemblea extraordinària de socis i sòcies
24 de febrer de 2022



Normes per al bon funcionament de l’assemblea
● El torn de paraula serà al final. 
● Escoltarem atentament les explicacions de les parts, sense interrupcions.
● Quan intervinguem, ens comprometem a fer-ho de manera respectuosa i 

assertiva.
● No es toleraran faltes de respecte.
● És important respectar els torns de paraula perquè l’assemblea no es 

converteixi en un guirigall, especialment pels que participen des de casa.
● Les intervencions no poden durar més de 2 minuts per tal de no eternitzar la 

reunió.
● Les xifres han estat arrodonides per fer més entenedores 

i àgils les explicacions.



Si us sorgeixen preguntes durant la presentació
1. Escanegeu el següent codi QR
2. Aneu a l’apartat de Q&A, mireu si la vostra pregunta ja hi és:

a. Si ja hi és, premeu el botó “like” 
b. Si no hi és, afegiu-la-hi indicant a qui va dirigida la pregunta.

3. Al final, anirem responent les preguntes per ordre de vots/likes.



Qui és qui, i què fa a l’escola?



Situació actual
1. Kampi té un deute amb la Seguretat Social de 180.000€, això fa 

que la seva activitat econòmica sigui inviable. És molt possible 
que estigui en situació de fallida.

2. Kampi no pot fer front a aquest deute i actualment no té més 
possibilitats de negociar amb la SS.

3. Kampi no ha notificat en cap cas en quin o quins moments ha 
deixat de pagar a la SS. En 2 anys el deute s’ha triplicat tot i 
que Kampi havia dit que s’anava saldant.

4. Vatua ha rebut una notificació d’embargament i haurà de pagar 
la següent factura de servei directament a la Seguretat Social. 
Com a conseqüència, Kampi no pot assumir la nòmina dels 
treballadors a partir d’aquest mes.

5. L’AFA no ha rebut cap notificació d’embargament pels serveis 
que té contractats amb Kampi (acollida, i casal d’estiu), així 
com tampoc no l’ha rebut l’escola per la contractació dels 
vetlladors extra.

Estimació del deute feta per Kampi

Deute de Kampi dels menjadors que porta amb Vatua



Situació actual
Deute total Kampi: 180.000€

Deute que diu Kampi que té corresponent a Encants: 40.460€

Servei Contractant

Monitoratge migdia Vatua 
(principal pagador)

Vetlladors Escola

Costura Escola

Acollida AFA

Administració AFA

Casal AFA

Acompanyament 
piscina

AFA

Viatge 6è (previst) Famílies

Serveis de Kampi a l’Escola dels Encants

Altres serveis de Kampi generadors del deute 
(informació proporcionada per  Kampi)

Migdia Can Besora (17.000€ amb Vatua que és el seu principal pagador)

Menjador Escola Flor de Maig (fins al curs 20-21)

Extraescolars a diverses escoles

Altres casals d’estiu

Monitoratges de cases de colònies (abans del COVID)

Aplaçaments de deutes anteriors



Context actual: Contracte AFA - Vatua
En el contracte acutal hi ha les següènts referències sobre el fet de contractar Kampi i les sobre 
obligacions del servei:

● L’AFA és coneixedora que Vatua contracta Kampi (Clàusula 7.1), tot i que en el contracte vigent no hi 
ha cap constància que això sigui una exigència o un requisit. 

● Vatua assumeix la plena responsabilitat de la contractació del personal que hagi  de destinar a la 
prestació del servei de menjador, així com de complir les obligacions pertinents de Seguretat Social i 
fiscals que se’n derivin, obligant-se a presentar adequadament a l’AFA, si aquesta ho requereix, la 
còpia dels TC-2 del personal que desenvolupa la prestació o document equivalent. (Clàusula 13.2)

● És obligació de Vatua proporcionar el servei integral amb recursos propis o aliens (Clàusula 13.6)

● En cas d’incompliment de les seves obligacions per part de qualsevol part no cal preavís per 
rescindir el contracte. (Clàusula 14.2) 
Si només és per voluntat, calen 100 dies naturals de preavís. (Clàusula 14.5)



Solucions possibles
Hi ha un ventall de possibilitats que necessiten temps per ser estudiades, parlades i debatudes:

1. Seguir comptant amb Vatua com a responsable del servei mentre segueixi complint amb les seves 
obligacions.

2. En cas que s’incompleixin les obligacions contractuals, es pot buscar un servei de càtering i monitoratge 
temporalment, fins tenir solucionada la situació a llarg termini del servei de migdia.

3. Començar a preparar el plec de condicions, com ja teníem previst, tal i com ens vam comprometre a l’inici 
d’aquest mandat. I de cara a final de curs, tenir-lo enllestit per obrir a concurs la gestió del servei del migdia de 
cara el curs vinent.

4. Es pot buscar una empresa que vulgui assumir el servei d’acollides i el casal d’estiu, que són les activitats que 
estan sota la responsabilitat de l’AFA, i desvincular-les totalment, del servei de migdia on depèn de Vatua.

5. Es pot debatre les proposta que fa Vatua l’Olla a l’AFA i negociar-ne les condicions. 

6. Es pot renunciar completament a la cessió del servei del migdia i retornar-lo a l’escola.

7. I segurament d’altres que no se’ns han acudit per manca de temps.



Vatua li ha fet arribar a l’AFA un parell de propostes
PROPOSTES DE VATUA

a grans trets

Fer una successió 
d’empresa a Kampi, 

assumint el 100% del 
negoci i del deute

Subrogació dels 
monitors de Kampi amb 
el deute corresponent 

als respectius 
treballadors

Junt amb les dues propostes, Vatua li ha fet 
arribar a l’AFA una sèrie de condicions per 

implementar-les



Condicions exigides a l’AFA per Vatua
● 14.250€ a pagar per l’AFA per començar a pagar el deute

● 3.600€ de les quotes solidàries aportades per les famílies i que no es van retornar

● Per cada curs que Vatua continuï a l’escola, es donaran per amortitzats 7.000€ de la 
quantitat aportada per Vatua. Si Vatua marxa, se li compensarà el deute assumit i pendent 
d’amortitzar:

Curs 22/23 - el total de l’import aportat per Vatua 
Curs 23/24 - Import - 7.000€
Curs 24/25 - Import - 14.000€
Curs 25/26 - Import - 21.000€
Curs 26/27 - Import - 28.000€  
[...]
[fins que s’hagi compensat tot l’import aportat per Vatua]

● L’AFA recupera 10.000€ al final del curs següent en què s’hagi 
acabat d’amortitzar l’import aportat per Vatua.



Com impactarien les propostes de Vatua a l’AFA i al servei de migdia

● Es faria assumir a l’AFA un deute del qual no és responsable.

● En la proposta 1 el servei de menjador de l’Escola dels Encants es faria econòmicament responsable de 
TOT el deute de Kampi (180.000€) no només de la part proporcional al servei de Migdia d’Encants 
(40.000€ aprox).

● Es comprometria la qualitat del servei ja que el menjador hauria de generar un excedent econòmic per 
poder fer front al deute: 

○ Proposta 1:  2.300€ mensuals 
○ Proposta 2:   833€ mensuals + el deute que reclami la Seguretat Social

● En tots dos casos, caldria fer retallades internes del servei que han advertit però que no estan 
especificades enlloc.

● L’AFA es quedaria sense romanent de menjador per urgències, o bé, sense activitats durant un curs 
sencer (14.000€ equivalen aproximadament a les quotes de les famílies sòcies durant un any).

● L’AFA no té liquiditat per indemnitzar Vatua l’Olla en cas que marxi. 



Assessorament dels advocats (1/2)
● Tant l’empresa de monitoratge com la de menjador tenen l’obligació de complir amb les seves responsabilitats 

contractuals (oferir el servei) degut a la vigència dels contractes (s'extingeixen el 22/06/2022).

● Actualment l’AFA no té cap requeriment de pagament de la Seguretat Social i per tant no té cap deute.

● Consideren que és molt improbable que li arribi a l’AFA la derivació del deute.

● En cas que la Seguretat Social arribi a demanar a l’AFA la responsabilitat d’una part del deute, hi ha arguments 
sòlids per presentar una defensa: és una associació sense afany de lucre, mai ha tingut treballadors a càrrec, hi 
ha un contracte que estableix clarament les responsabilitats, etc.

● La responsabilitat subsidiària directa de l’empresa de monitoratge és de l’empresa de menjador, per tant, les 
obligacions legals actualment són de l’empresa. 

● Les propostes de l’empresa de menjador no són clares en quant a les conseqüències i a la implementació de les 
mateixes; per tant, en tot cas, s’haurien de reunir els advocats de les dues parts per aclarir-les.

● L’empresa de menjador no li ofereix a l’AFA cap tipus de garantia legal de què 
pugui assumir els pagaments i en canvi, fa responsable a l’AFA de tot el deute 
i li reclama una indemnització en cas que no pugui assumir-la.



Assessorament dels advocats (2/2)
● Que les responsabilitats sobre el deute, en tot cas, s'han de derivar i això és un procés llarg i complex (del que 

de moment l’AFA no en forma part). La responsable del deute en primer lloc és l’empresa de monitoratge i 
posteriorment amb seguretat serà l’empresa de menjador i finalment podria haver un altre procediment de 
derivació del deute i que se li reclamés a l’AFA algun tipus de pagament.

● Si l’AFA li paga ara a l’empresa de menjador, tampoc hi ha cap garantia legal de què en un futur la Seguretat 
Social no reclami una part del deute en cas d’impagament per part de les empreses.

● Que la responsable directa de què l’empresa de monitoratge estigués al dia amb els pagaments és l’empresa de 
menjador.

● Que, en últim cas, l’AFA només podria ser responsable de les activitats contractades directament (casal, 
acollida, acompanyament piscina).

● Que acceptar les condicions de l’empresa del menjador implica acceptar la responsabilitat legal
d’un deute que actualment l’AFA no té.



Reflexions de la Junta (1/2)
● Des del punt de vista de la Junta, l’AFA s’estaria fent càrrec de la major part del deute en forma 

d’avançaments o bé d'indemnitzacions. Per tant, és l’AFA de l’Escola dels Encants qui està assumint el risc 
real si la solució proposada no funciona.

● En les dues propostes, les famílies usuàries són les que s’estarien fent càrrec de TOT el deute. Ja que, a 
costa de fer retallades al servei, Vatua haurà de generar un excedent mensual al llarg dels cinc anys 
següents. 

● Aquesta situació hipoteca el servei de menjador al llarg dels propers 5 anys (o més) i compromet la qualitat 
del mateix, ja que impossibilitarà millores de personal o del menjar degut a la pressió econòmica que 
tindria.

● Aquestes retallades afectarien obligatòriament la qualitat del servei ofert.

● La Junta creu que el deute no s’hauria de pagar exclusivament a partir d’un excedent generat forçant la 
situació del menjador escolar de l’Escola dels Encants.

● S’està exigint a l’AFA dels Encants una responsabilitat que no li pertoca.



Reflexions de la Junta (2/2)

● L’AFA actualment és responsable directa dels serveis següents: Casal, acollida i acompanyament piscina. 

● Per a l’AFA, el menjador no és un negoci (no és responsable de les quotes) i no té prou ingressos com per afrontar 
una despesa gran.

● Si es donés la situació de pagar la indemnització que demana Vatua, l’AFA no podria fer-hi front, es declararia 
insolvent i s’hauria de dissoldre.

● Un dels objectius de l’actual ’AFA ja era fer un procés de concurs obert per ratificar o renovar l’empresa de menjador, 
donant així l’oportunitat a les famílies que no van participar en el procés anterior de triar l’opció de menjador que 
trobin més adient.

● No hi ha cap garantia de què les propostes siguin viables, perquè continua existint el risc d’impagament, que 
condemnaria a l’AFA a desaparèixer en cas que es reclami la compensació que exigeix Vatua per haver assumit tot el 
deute (no només el d’Encants).

● L’actual junta de l’AFA no es veuria capaç d'assumir la responsabilitat que aquestes condicions 
impliquen a llarg termini.



Solucions possibles (recordatori)
Hi ha un ventall de possibilitats que necessiten temps per ser estudiades, parlades i debatudes:

1. Seguir comptant amb Vatua com a responsable del servei mentre segueixi complint amb les seves 
obligacions.

2. En cas que s’incompleixin les obligacions contractuals, es pot buscar un servei de càtering i monitoratge 
temporalment, fins tenir solucionada la situació a llarg termini del servei de migdia.

3. Començar a preparar el plec de condicions, com ja teníem previst, tal i com ens vam comprometre a l’inici 
d’aquest mandat. I de cara a final de curs, tenir-lo enllestit per obrir a concurs la gestió del servei del migdia de 
cara al curs vinent.

4. Es pot buscar una empresa que vulgui assumir el servei d’acollides i el casal d’estiu, que són les activitats que 
estan sota la responsabilitat de l’AFA, i desvincular-les totalment, del servei de migdia la responsabilitat del 
qual és de Vatua.

5. Es pot debatre les proposta que fa Vatua l’Olla a l’AFA i negociar-ne les condicions. 

6. Es pot renunciar completament a la cessió del servei del migdia i retornar-lo a l’escola.

7. I segurament d’altres que no se’ns han acudit per manca de temps.



Pròximes accions
● Vetllar pel bon funcionament del menjador escolar.
● Asseure’ns amb Vatua per veure com se’ls pot ajudar des de l’AFA sense 

comprometre el futur de l’espai migdia ni la viabilitat de l’associació.
● Treballar en un pla d’emergència en cas que l’empresa del menjador no 

pogués continuar complint amb les seves obligacions.
● Redactar el plec de condicions per iniciar el procés de concurs obert.
● Seguir assessorant-nos amb els advocats per saber afrontar els possibles 

riscos futurs. 



TORN DE PARAULA
1. Escanegeu el següent codi QR
2. Aneu a l’apartat de Q&A, mireu si la vostra pregunta ja hi és:

a. Si ja hi és, premeu el botó “like” 
b. Si no hi és, afegiu-la-hi indicant a qui va dirigida la pregunta.

3. Anirem responent les preguntes per ordre de vots/likes.



Annexos



Context Històric

Davant la multa que ha de 
pagar l’AFA a Hisenda, en 
assemblea es decideix que 
Vatua gestioni les quotes 
de les famílies, i per 
facilitar la gestió, es 
decideix tenir un únic 
pagador (les famílies 
només paguen a Vatua).

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vatua i Kampi inicien 
conjuntament el servei de 
migdia de Can Besora a 
Mollet del Vallès (en 
aquest cas, sense que la 
direcció així ho demani).

Desembre: Vatua rep la 
primera notificació 
d’embargament contra 
Kampi (65.000€) derivada 
dels ERTEs i de deutes 
anteriors però Kampi 
aconsegueix un 
aplaçament (pagar quotes 
fixes mensuals).

A partir d’aquest moment, 
Vatua exigeix a Kampi 
proporcionar justificants 
que demostrin que aquest 
deute es va saldant.

Vatua, davant la rebaixa de 
les quotes de les famílies, 
per mantenir la viabilitat 
del projecte es veu forçada 
a aplicar retallades de 
monitoratge i personal 
laboral (a decisió de les 
famílies vs. la qualitat del 
menjar) que impacta en la 
qualitat del servei.

Kampi trontolla i molts 
monitors deixen l’empresa 
per la inestabilitat que els 
suposa (això no s’informa 
a l’AFA).

A partir d’aquí comencen 
les queixes de les famílies.

Setembre: els monitors es 
queixen a l’AFA que no han 
cobrat el casal d’estiu i des 
de fa temps no cobren les 
mensualitats de manera 
regular. L’AFA exigeix els 
justificants de pagaments 
mensuals i el pagament de 
les nòmines entre l’1 i el 5 
de cada mes i un pla de 
viabilitat avalat per 
BCNActiva. Kampi no avisa 
en cap moment que no ha 
pagat la SS del Casal.

Novembre-Desembre: 
Kampi rep una notificació 
denegant-los un nou 
aplaçament, i no informen 
ni a Vatua ni a l’AFA.

Gener i Febrer: tornen a 
haver-hi endarreriments 
en els pagaments de les 
nòmines i son els 
monitors els que 
informen a l’AFA, no 
Kampi.

Kampi informa que ja té 
enllestit el pla de 
viabilitat (però no el 
revisem conjuntament).

Vatua rep segona ordre 
d’embargament per 
valor de 180.000€ sense 
cap tipus de preavís per 
part de Kampi.

Vatua guanya el concurs 
de la gestió del Servei del 
Migdia a l’Escola dels 
Encants i contracta Kampi 
(tal i com va demanar 
l’equip directiu).

Es detecta que les 
famílies estan pagant pel 
servei de menjador més 
del topall màxim legal 
permès, i s’aprova en 
assemblea rebaixar 
aquest preu, dels 7,20€, 
als 6,33€ màxims 
establerts per la 
Generalitat.



Proposta 1 de Vatua l’Olla
En què consisteix?

● Vatua i l’AFA fan un pagament a la Seguretat Social (perquè la SS aixequi l’ordre d’embargament i 
concedeixi a Kampi un nou aplaçament).

Segons informa Vatua, l’import inicial que demana la SS és de 57.000 € (xifres arrodonides)

● Vatua es fa càrrec de tota la gestió econòmica de Kampi i es compromet a pagar la resta del deute 
total de Kampi fins arribar als 180.000€ mensualment (amb mensualitats aproximades de 2.300€) 
al llarg dels propers 5 anys. Obtenint aquests diners d’un excedent que es generaria 
exclusivament a partir del menjador de l’Escola dels Encants.

L’import inicial es pagaria de la següent manera: 

VATUA 40.000 €

Romanent de les quotes solidàries COVID que té Vatua
(diners de les famílies de l’Escola dels Encants)

3.000 €

AFA Escola dels Encants 14.000€

(xifres arrodonides)



Proposta 2 de Vatua l’Olla

Exactament igual que la 1 pel que fa a les condicions de l’AFA.

Canvis respecte les condicions amb Kampi:

1. O bé Vatua absorbeix Kampi: els treballadors passaran a formar part de la 
plantilla de Vatua i se salda el deute. Això incrementarà els costos de 
personal en 10.000€/any (per un canvi de conveni) i aquest fet anirà en 
DETRIMENT DEL SERVEI.

2. O bé Vatua crea una nova entitat de lleure que subrogui els treballadors de 
Kampi i subcontracta la figura de coordinador pedagògic a un tercer.

En tots dos casos, els monitors es mantenen i cobren la 
nòmina de febrer amb unes setmanes d’endarreriment.


