
ACTA ASSEMBLEA
AFA ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
1, Plaça Alocs
08301 Mataró

Detalls de la reunió

Propòsit Assemblea Extraordinària preus menjador i acollida

Data : 29.06.2022 Hora inici 20:00 Hora Fi: 21:40

Lloc : Gimnàs, Escola Montserrat Solà

Assistents

Kaliu (Marta, Rosó)

Famílies (total de 29): Irina Ginés González, Xavier Plaza Cequiel, Eva Penedès
Pastor, Gerard Duran, Mireia Fontcuberta, Isabel Blas Sánchez, Noe Ayguasenosa
Soro, Andreu Beneit Viviano, Maria Carol Clapés, Cristina Reina Morales, Julià
Jordà Tàpia, Carmen Torres, Vanessa Jimenez, Martí Peran, Jordi Taradellas, Roi
Gonzalez, Txell Roy, Arlet Palomar Dalmau, Mar Vidal, Òscar Fernández Fdez,
Maria Arévalo, Josep Frons Bardají, David Santaflorentina, Xavier Triadó
Margarit, Maria Medina Roca, Michelle Bigard, Jordi Pujolar, Siska Verhamme.

Ordre del dia

1. Explicació del nou topall de la generalitat, de la pujada de costos i de
la pujada del conveni de monitors que afecten els menjadors i
acollides

2. Explicació proposta Kaliu
3. Explicació i propostes AFA
4. Precs i preguntes
5. Debat
6. Votació
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Acta de la reunió

1. Explicacions generals:

Històric: El preu del tiquet de menjador es va fixar el 2007 en 6,20 euros i
es manté congelat fins al 2020, quan es passa a 6,30 euros per l’impacte de
la pandèmia. Ara la Generalitat obre la possibilitat d’un nou increment de
preu, fins a 6,54, el tiquet fix.

D’altra banda, s’explica que de l’import total del tiquet menjador hi ha un
acord històric amb Kaliu perquè 0,20 euros vagin a l’AFA en concepte de
manteniment de la cuina, que va finançar l’AFA.

El perquè de la revisió de preus: La decisió es justifica per la revisió salarial
dels treballadors de lleure, que fixa augments fins l’any 2024, i l’augment
del preu de les matèries primeres.

L’acollida: El servei d’acollida no s’inclou en l’ordre de la Generalitat però
acaba tenint repercussió sobre les mateixes empreses que ofereixen el
servei de menjador perquè en molts casos, com en aquesta escola, acaben
sent els mateixos que gestionen aquest servei.

La decisió de l’AFA s’ha de traslladar al consell escolar per ratificar-ho.

2. Explicació proposta Kaliu:

Context: Des de Kaliu s’explica que es viu amb preocupació l’augment de
preus i que fins i tot algun mes s’han hagut de posar diners per poder pagar
les nòmines a final de mes.

El model Kaliu: Pel que fa al servei, s’explica que s’està molt per sota de la
ràtio de monitors per alumne que marca la Generalitat, donant molta
importància a l’atenció als infants, sobretot en el cas dels més petits i poder
atendre també les necessitats dels casos més disruptius. També es defensa
l’aposta pel menjar de qualitat i de proximitat.

Justificació de la petició d’augment de preu: Des de Kaliu s’afirma que per
poder mantenir la ràtio de monitors actual i el nivell en la qualitat del menjar
cal poder fer l’augment del tiquet fins a 6,50 euros. El marge de 0,20 euros
de més suposaria uns ingressos d’uns 700 euros més cada mes amb l’actual
volum d’alumnes que dinen a l’escola. L’empresa entén que seria suficient
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per poder fer front a l’augment de preus sense aturador que hi ha
actualment.

Altres consideracions: Kaliu defensa el model de tiquets amb modalitat fixe
per a tothom (preu més econòmic), amb la compra de la tira i sense valorar
els dies que es queda cada infant al menjador per ajudar les famílies que no
en fan un ús recurrent.

S’insisteix que en quinze anys, i fins a la data, només s’ha pujat el preu del
tiquet una única vegada.

Es posa de manifest que l’impacte per a les famílies que es queden tots el
dies a dinar és de 35 euros per a tot el curs

Pel que fa a l’acollida es recorda que els preus estan congelats des del 2007
i es proposa també un augment per al curs vinent, passant de 25 a 28 euros
el preu mensual fix i de 2,50 a 3 euros l’esporàdic. Tot i això s’adverteix que
la prioritat és actualitzar el preu del menjador, ja que és on les despeses
s’han disparat més.

3. Explicació propostes AFA:

Anàlisi de les dades: En un primer anàlisi de les dades, l’AFA estudia la
possibilitat de donar més marge a Kaliu a partir de la reducció del marge de
0,20 euros per al manteniment de la cuina, però es descarta aquesta opció
en veure que el ‘coixí’ és molt petit, sobretot tenint en compte l’antiguitat de
la cuina. * en aquest sentit, s’anuncia que s’està treballant la possibilitat de
recórrer a un servei de manteniment de la cuina per allargar la vida útil dels
aparells

Proposta del preu dels tiquets: Es fan dues propostes a votació pel que fa al
nou preu dels tiquets. Hi ha unanimitat en el fet de que cal fer una revisió,
però no s’ha arribat a un acord entre comissió i gestora sobre si s’ha
d’arribar al topall fixat per la Generalitat.

Proposta 1: 6,50 euros el tiquet fix i 7,10 el tiquet esporàdic (impacte
d’uns 35 euros l’any per infant)

Proposta 2: 6,45 euros el tique el fix i 7,05 el tiquet esporàdic (impacte
d’uns 26 euros l’any per infant)

Proposta del preu del servei d’acollida: Pel que fa al servei d’acollida,
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Acollida: De la mateixa manera, es fan dues propostes sobre la modificació
de preus del servei d’acollida, que actualment és de 25 euros el servei
mensual fix i de 2,50 l’esporàdic.

Proposta 1: 27 euros el mensual fix i 3 euros l’esporàdic

Proposta 2: una forquilla d’entre 25 i 28 euros el mensual fix i una forquilla
d’entre 2,65 i 2,80 l’esporàdic

4. Precs i preguntes:

Es demana que la proposta 2 sobre el servei d’acollida es fixi en 27 euros el
preu mensual fix i en 2,70 el preu per a la sol·licitud del servei de forma
esporàdica.

5. Debat:

Menjador: El sentir generalitzat de les famílies és posar en valor el servei
que ofereix Kaliu i de considerar la petició d'augment de preus com a
raonable, ja que està percentualment per sota de l’augment global de preus
que es viu actualment.

En aquest sentit, es posa en evidència que l’impacte per família és
relativament “petit”, mentre que el marge que pot obtenir Kaliu amb aquesta
revisió és prou gran com per mantenir el servei en les condicions actuals.

S’apel·la també a la confiança en l’empresa, al fet que no hagi reclamat mai
fins ara un augment del preu del tiquet de menjador

Sobre la possibilitat de fer ara un augment que no arribés al topall, algunes
famílies demanen prioritzar l’estabilitat amb una proposta que pugui ser a
llarg termini per no haver d’afrontar un nou debat sobre l’augment de preus
en el curt termini

Les famílies també considerarien positiu un major exercici de transparència
per part de Kaliu a l’hora d’explicar les xifres i l’impacte econòmic.

Per la seva banda, la comissió entén la necessitat de pujar preus del tiquet
menjador, però no comparteix el fet que s’hagi d’arribar fins al topall màxim.
S’aposta per un augment progressiu del preu del tiquet per minimitzar
l’impacte en famílies amb dificultats, monoparentals o amb més d’un fill, que
també veuen com la resta de preus també els estan pujant per tot arreu.
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Des de la comissió també es demana acordar amb Kaliu un augment que no
arribi al topall, si això permet a l’empresa continuar prestant el servei sense
baixar la qualitat del menjar ni la ràtio de monitors.

Acollida: S’aclareix que la proposta 1 reflecteix la petició de Kaliu, mentre
que la segona deixava oberta la forquilla per manca d’acord dins la comissió.
És en la pròpia assemblea que a través d’un prec s’arriba a un consens sobre
la proposta pròpis de l’AFA.

6. Votació:

Menjador: S’aprova la PROPOSTA 1 del servei de menjador (6,50
euros fixe i 7,10€ esporàdic) i amb 27 vots a favor. La proposta 2 ha
rebut 2 vots favorables.

Acollida: s’aprova la PROPOSTA 2 del servei d’acollida (27 euros el fix
i 2,7 euros l’esporàdic) per unanimitat
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