
 

 
Barcelona, 23 de febrer de 2017 

 

Benvolgudes famílies, 

Amb aquest escrit volem aclarir la situació actual i, a més, com a famílies de l’escola, transmetre com ens 

sentim  i com estem sent tractats. 

També ens agradaria donar resposta a algunes cartes dirigides a la Junta de l’Ampa que segurament molts de 

vosaltres heu pogut veure per diferents mitjans. 

Ho fem a l’Assemblea de l’Ampa, on totes les famílies estan convocades i donat que és el lloc on s’han 

tractat tots els temes, on hem donat totes les informacions i tothom que hi ha assistit ha pogut donar la seva 

opinió i votar les diferents solucions. 

Quan vam entrar a formar part de la Junta, a finals de desembre de 2016, l’única cosa clara que teníem és 

que havíem de ser clars i explicar obertament el que fèiem. No teníem cap decisió prèvia sobre cap 

assumpte, cap desig tramat i ordit  de fa temps, ni tampoc cap afiliació a cap partit polític. Únicament érem 

unes famílies que davant la renúncia en bloc de l’anterior Junta i la dificultat per trobar el relleu, vam 

acceptar de fer-nos-en càrrec. 

Tenim clar que no som l’ampa, únicament els seus representants, i és per aquesta raó que hem intentat ser 

clars, exposar els temes existents i que l’assemblea de l’ampa pogués prendre les decisions amb la màxima 

informació. Sabem que l’ampa són tots i cadascun dels pares i mares de l’escola i més que mai, els hem 

demanat l’opinió de tots els assumptes tractats. 

 

El traspàs de l’anterior Junta va ser molt genèric. 

Ens vam trobar que feia un any que es volia fer un canvi de gestoria i per això la comissió econòmica va 

portar a l’assemblea diferents pressupostos. Després de valorar els preus i el ventall de serveis que ens 

oferien, les famílies presents a l’assemblea van votar la gestoria que se’n faria càrrec.   

El primer que ens vam trobar va ser la no col·laboració de l’antic gestor, negant-se a donar-nos la 

documentació pertanyent a l’ampa i la resistència d’alguns treballadors/es  als canvis que es preveien. Tot 

això ha suposat una feina important de recuperació de documentació, quasi d’investigació, donat que des 

del setembre de 2015 no s’havia fet la comptabilitat. 

 

 

 

 



 

 

A tot això, cal sumar l’entrada en vigor d’un nou conveni de lleure i de la signatura, l’1 de desembre de 2015, 

abans de l’entrada de la nova junta, d’un acord privat entre els treballadors i l’ampa, per tal de mantenir les 

condicions laborals i contractuals que gaudien fins al moment amb el Conveni Privat. 

Donada la complexitat del tema es decideix en una assemblea de l’ampa formar una comissió laboral per a 

que se n’encarregui.  

Els treballadors per la seva part decideixen escollir uns representants sindicals, la qual cosa facilita el diàleg i 

les negociacions. 

Un cop revisats els dos convenis (el privat i el nou conveni de lleure) i l’acord signat per l’ampa, ens adonem 

al novembre de 2016, i després de molts mesos de converses i negociacions, que existeixen dos convenis 

privats, dos annexos diferents en els contractes dels treballadors, a més de comprovar que les nòmines no es 

feien correctament ja abans de l’acord.  

Poder aclarir els convenis i l’annex aplicables no ha estat una feina fàcil, donat que teníem sobre la taula tres 

convenis, dos annexos diferents en els contractes i nòmines mal confeccionades d’uns 30 treballadors. Els 

experts consultats coincideixen en que el redactat de l’acord dóna peu a diferents interpretacions i deixa 

amb poc marge de maniobra a l’ampa. 

La nostra posició com a junta ha estat respectar l’acord signat, i a més a més regularitzar els contractes que 

havien de ser fixes discontinus, així com reconèixer triennis que legalment no existien perquè els contractes 

no eren correctes. Fruit de tot això s’augmenten els sous  tal com es detallava en el document adjuntat a la 

darrera reunió, i es regularitzen contractes i triennis. 

Hem fet multitud de reunions amb els representants sindicals dels treballadors de l’ampa, s’han explicat les 

nòmines un per un a cada treballador per part de la gestoria i la comissió laboral, facilitant-los un quadre 

comparatiu dels conceptes amb l’antic conveni i el nou acord. Davant el desacord en algunes qüestions de 

caràcter tècnic, hem acudit dues vegades a un acte de conciliació. Donat que encara hi havia alguns punts en 

que no ens acabàvem de posar d’acord, els mediadors ens van recomanar anar a arbitratge. La Junta, un cop 

informada l’assemblea, va acceptar anar a arbitratge per resoldre definitivament les diferències. Finalment 

els treballadors no han acceptat aquesta possibilitat. 

Per altra banda, es va recordar als treballadors algunes qüestions que recullen els convenis que s’han de 

complir per tal de minimitzar les despeses, com per exemple, les hores de metge a les que tenen dret. 

Tanmateix hem reconegut drets que ni els treballadors coneixien, com són els dies de lliure disposició que 

els correspon. 

En l’actualitat tenim pendent una nova reunió amb els treballadors per tal d’arribar a algun acord. 

 

 

 

 



 

 

Per altra banda, ens trobem que el volum d’impagats des del curs 2011-12 ha anat en augment cada any. 

Dels aproximadament 1.400 € d’aquell curs hem passat a uns 17.700 € en el que portem de curs 2016-17, 

acumulant un volum d’impagats des del 2011 a l’actualitat d’uns 40.600 €. 

A part d’això, pel que fa a la comptabilitat s’han hagut de portar a pèrdues acumulades uns 32.000 €. 

Donada aquesta situació, a part de reclamar a les famílies la regularització del deute, donant facilitats per al 

seu pagament, hem hagut de minimitzar les despeses com faríem en qualsevol de les nostres economies 

domèstiques.  

Això es tradueix, després de votar-ho a l’assemblea de gener de 2017, en donar de baixa a partir del mes de 

març, a les famílies que no s’han posat en contacte amb l’ampa, d’aquells serveis que, en darrer terme, no es 

consideren essencials, com són l’acollida, les extraescolars i la piscina. 

A la vegada, hem hagut de reduir les despeses de personal, que suposen gairebé el 50% del pressupost de 

l’ampa (324.000 € el curs 15-16), per exemple a base de contractar per a les substitucions, personal nou que 

treballa sota el conveni de lleure. 

Evidentment, aquesta situació no és agradable per a ningú, però entenem que no podem obviar-la ni 

amagar-la perquè seria una irresponsabilitat per part nostre. 

Si el volum d’impagats no es redueix dràsticament, l’ampa no podrà fer front a la regularització dels salaris 

dels treballadors, als endarreriments d’un any, a les quotes de SS de quatre anys enrere, així com a impostos 

de societat que mai s’han presentat i ens poden reclamar. 

Tot això pot portar-nos a haver de fer front al deute entre totes les famílies que han format part de l’ampa 

durant els darrers cinc anys. 

 

En quant a la decisió d’externalitzar el casal d’estiu el curs 16-17, és una decisió presa a l’assemblea de 

l’ampa, després que la comissió demanés durant com a mínim dos cursos el relleu dels seus integrants. En 

no sortir ningú i pensant que és un servei important per les famílies de l’escola i també del barri, proposen 

oferir l'activitat a una empresa externa per a que ho gestioni.  

La comissió va estudiar diverses empreses, sempre exigint que estiguessin homologades per l’Ajuntament de 

Barcelona, per tal que les famílies poguessin accedir a les beques de l’Ajuntament, així com a les beques 

Gresol atorgades per la Caixa. També es demana mantenir el pagament en dos terminis i mantenir el servei 

de menjador amb Pam i Pipa. 

En tot moment es demana a l’empresa seleccionada que tingui en compte els monitors de la nostra escola a 

l’hora de contractar personal. Tot i així, no els poden assegurar res definitiu. 

Aquesta és una solució provisional per aquest curs i altres propostes seran benvingudes i estudiades. 

 

 



 

 

Pel que fa a la polèmica generada per les valoracions de les empreses externes al nostre equip de monitors 

volem aclarir diferents aspectes. 

És difícil transmetre aquesta informació en una acta, on no es pot veure el context. Es va transmetre com 

una informació externa que en tot cas hauria de servir per fer autocrítica i com a reflexió per millorar. 

De tota manera, si algú s’ha sentit ofès per la redacció de l’acta, demanem disculpes, però entenem que les 

famílies han de tenir la informació. I recordem que l’acta va ser aprovada en la següent assemblea de l’ampa 

i no es va fer cap esmena. 

Per aclarir alguns comentaris, volem explicar que en cap cas s’ha pres la decisió d’externalitzar  el 

monitoratge. Únicament, si que s’ha plantejat a l’assemblea la necessitat d’estudiar, davant la delicada 

situació actual i la complexitat de tenir un equip d’uns 30 treballadors, la millor manera de gestionar els 

serveis que ofereix l’ampa i explorar diferents opcions. 

 

Per acabar, volem destacar que la manca de col·laboració d’una bona part de les famílies i la dificultat en el 

relleu tant de la junta com de les comissions ha existit sempre i no és mèrit de la Junta actual. 

També volem dir que dins la Junta, no hem estat sempre d’acord en tot, però hem pogut expressar cadascú 

la nostra opinió i hem arribat a acords. Des del nostre punt de vista, això és un exemple de cohesió i 

democràcia. I per tant, no tindríem cap inconvenient en que algun expert valorés la feina feta per aquesta 

junta, així com la de juntes anteriors. 

Ens hauria encantat parlar de projectes, de poder fer coses més interessants pels nostres fills/es, però 

aquesta és la situació que ens hem trobat i hem cregut que no podíem eludir la nostra responsabilitat, tot i 

que fos una feina molt desagraïda. 

Nosaltres també som famílies, i els nostres fills i filles, alumnes de l’escola i creiem que ens mereixem, com a 

mínim, el mateix respecte que la resta de la comunitat educativa, el qual en algunes ocasions i des de ben 

aviat no se’ns ha tingut. No entenem que es reclamin certs valors i després no s’accepti que l’altre pot 

pensar i fer de manera diferent. 

Agraïm els oferiments per fer de mediadors d’algunes famílies que han expressat la seva opinió, però 

entenem que per poder mediar cal escoltar totes les parts, tenir el màxim d’informació i no haver pres partit 

abans de començar. Si així fos, totes les aportacions seran benvingudes. 

I un cop explicat tot el procés, tal com nosaltres l’hem viscut, posem a disposició de totes les famílies que 

formen l’Ampa, els nostres càrrecs i animem a qualsevol persona que cregui que pot fer una millor aportació 

a fer-se’n càrrec. Els nostres fills, les nostres famílies i la nostra salut ens ho agrairan. 

En aquest cas, quedem a la vostra disposició per a traspassar-vos tota la informació i la feina que hem fet 

durant aquest any força complicat. 

Moltes gràcies per la vostra atenció  

Junta de l’Ampa del Torrent de Can Carabassa 


