
 REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA CLOSQUES – ESPAI MIGDIA: 

 ASSISTENTS  : Esther V. (mare de 1r i de 6è), Iris M.  (mare de P4, 1r i 3r), Cris�an H. (pare de P5 i 3r), Laura M. 
 (mare de 3r), Marc C. (pare de P5), Lucas M. (pare de 2n), Lara R. (mare de 1r), Cris�na G. (mare de P5), Ana 
 M. (mare de 2n), Marta C. (mare de P4), Marta Ll. (mare de 2n i 4t), Laura V. (mare de 2n i 5è), Toñi J. (mare 
 de P4 i 1r), Laura A. (mare de P4), Txell A. (mare de 3r i 6è), Vanessa J. (mare de P3), Teresa G. (mare de 4t). 

 La Lara, presidenta de l’AFA, dona la benvinguda a les famílies presents i ens explica de què anirà i com es 
 desenvoluparà aquesta assemblea extraordinària. Ens trasllada les hores treballades i des�nades a solucionar 
 aquesta situació que han �ngut totes les parts: tant l’escola, com espai migdia com presidència. 

 Marta Jara ens passa a explicar la situació ajudada per un power point que trobareu en aquest post. 

 Per diverses circumstàncies, van fer que el curs passat hi hagués un decalatge: no es cobressin rebuts. 
 Deixant de tenir llavors l’efec�u corresponent. 

 Però no només la malal�a de la Marta va afectar la situació econòmica de Closques: la pandèmia va fer que 
 el Casal del 2020 no es pogués fer, i que el casal del 2021 �ngués molts confinaments. Al no tenir cap 
 clàusula per protegir-se d’eventualitats com el no poder-se fer el casal per mo�us de confinament, van haver 
 de tornar tots els diners, tenint despeses fixes que cobrir tot i no celebrar-se el casal. 

 Per poder solucionar la problemà�ca de la ges�ó de rebuts es va comprar el programa d’Ampaso� (1.600€ + 
 manteniment), que no va arreglar res perquè no està funcionant correctament. 

 Pel que cada vegada hi ha més decalatge dels rebuts per girar a les famílies amb el conseqüent retard en 
 pagar a cuina justa. Tenen un import per pagar-lis. Que ja han quedat mitjançant acord intern entre 
 empreses, per anar pagant el deute pendent a Cuina Justa. 

 Tot ha anat a més perquè com que hi ha una intenció real de l’espai migdia per canviar l’empresa de 
 menjador, cuina justa veu un risc de no cobrar. Tot i l’acord que hi ha i el fet que s’està pagant segons el 
 pactat. 

 Els números que ens han presentat: 

 . 38.500€ pendents que no s’han cobrat a les famílies 
 . 32.992€ En beques que queden pendents de cobrar (d’un total de 50.992€): 

 -  Beques totals pendent de l’Ajuntament (21 en total): 23.395€ 
 -  Beques parcials pendent de l’Ajuntament (34 en total): 26.509€ 
 -  1.088€ d’infants en emergència (han entrat a finals d’Abril 4 infants d’Ucraïna) 

 L’escola és qui rep les subvencions i li passa els pagaments a Cuina Justa 

 La SOLUCIÓ que proposen és anar quadrant família per família  (perquè el programa, com que no funciona 
 bé, no té les dades reals), mitjançant un excel, amb el detall del cobrat, del que s’ha pagat, dels rebuts que 
 s’haurien d’haver girat. I s’enviarà per mail a les famílies perquè ho revisin i es passi a fer els pagaments del 
 que es deu. 



 El calendari proposat és: 

 -  Tramesa dels excels  20/05 
 -  Període de consulta  20 – 25/05 
 -  Liquidació de pagaments  30/05 

 El que tocarà fer serà: 

 . Executar un pla de cobraments amb les famílies 
 . Acabar el decalatge amb la Seguretat Social 
 . Per part de l’AFA, fer arribar una comunicació avisant a les famílies que rebran un excel amb els 
 pagaments pendents. 
 . Per part de les famílies: intentar revisar el més ràpidament possible i liquidar els deutes d’acord amb 
 les seves possibilitats 

 Closques informa que el deute amb la Seguretat Social és fins el 2024. I que no és un deute sinó un 
 aplaçament: que com que s’han d’homologar per fer les ac�vitats, si no es�guessin en situació correcte 
 davant la seguretat social, no podrien exercir. 
 Davant la pregunta que se’ls hi fa sobre què podria passar si aquesta situació davant la seguretat social 
 empitjorés, si es deixés de pagar, la Ruth M. comenta que llavors intervindria el Consorci i hauria de decidir 
 què fer. O es posarien en contacte amb la direcció de l’escola i passaria a decidir el mateix consorci quina 
 empresa de menjador aniria a la nostra escola. 
 La Carolina comenta que perquè la Seguretat Social vagi a treure una empresa, el deute ha de ser molt gran. 
 L’empresa ha de ser insolvent. Cosa que no és el cas. 

 Es deixa clar que el deute de les famílies, són diners que aquestes haurien d’haver pagat en el seu moment, 
 però que no ho han fet. No són diners indeguts sinó no cobrats quan hauria d’haver tocat. 

 Comenten també que han �ngut una despesa de retorn de rebuts d’uns 5.000€ aproximadament (en tot un 
 any), pel que demanen que abans de retornar un rebut, es parli directament amb Closques per tal de mirar a 
 què es correspon, si és correcte, i arribar a un acord. No retornar rebuts directament. 
 Tota aquesta situació, comenten les famílies, pot haver sigut provocada perquè a l’Abril es van girar rebuts 
 sense avisar, o al menys, hi ha famílies que manifesten que no van rebre ni mail ni bynapp avisant de que 
 rebrien un cobrament elevat. De deute pendent. I per això les famílies, davant la falta de comunicació, 
 podrien haver retornat els rebuts directament. 

 Es comenta que hi ha un problema de comunicació doncs, perquè hi ha famílies que com deien no han rebut 
 no�ficació de que se’ls hi giraria rebuts, i aquests són d’import elevat. Es demana si es podria passar per la 
 carpeta viatgera, o en suport �sic, trucades. O com a mínim passar missatge via delegats perquè es rebés per 
 whatsapp o fer un bynapp. 
 A més a més, els rebuts no tenen tota la descripció, pel que les famílies ho tenen complicat per poder fer un 
 seguiment i saber qué és el que se’ls hi ha cobrat. 

 Closques comenta que per tal de poder fer la revisió dels números, es pot anar a consultar a l’Ampaso�, 
 perquè per cobrar no va gaire bé, però si que es registra els dies que s’han quedat els nens al menjador. O 
 per saber les extraescolars a les que estan apuntats. 

 Per úl�m, la Marta ens fa saber que Closques porta ja a l’escola 12 anys. Treballant colze a colze tant amb 
 l’escola com amb l’AFA. I que el contracte que té amb l’AFA és gairebé un full en blanc. Que sempre han 



 intentant mantenir una qualitat encara que suposés haver de pagar monitors extres sense cobrar-los (amb la 
 pandèmia l’Ajuntament pagava un monitor extra, aquest any no, i en canvi, l’han seguit mantenint per tal de 
 poder oferir un menjador de qualitat). 

 A la ronda de preguntes es vol saber què passaria amb el tema de la Seguretat Social si Closques no paga el 
 deute. Es comenta que el deute no afectaria al servei, i que per tal que la Seguretat Social accep� fraccionar, 
 s’han de presentar números de l’empresa, pagar quotes aplaçades a temps i que tot això Closques ho ha 
 aportat, a banda que volen pagar el deute en 2 anys. 

 Ens traslladen que volen trobar altres mètodes de ges�ó de rebuts. I que si no troben una altra aplicació que 
 valgui la pena, segurament que tornin amb els excels. Abans de tornar a una situació de caos com la que han 
 pa�t. 

 Que ara tenen datàfon per poder fer els cobraments amb targeta, per aquelles famílies que ho sol·lici�n. 

 Per part de l’AFA se’ls hi agraeix l’explicació i la transparència que han �ngut envers les famílies i l’escola. 
 I Closques ens diuen que queden a la nostra disposició. 


