Procediment: Procediment Genèric Educació i formació
Ref. Expedient: 3/2021/SQEDU

ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ

DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS I FORMA DE
PRESTACIÓ

ASSISTENTS
L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, qui presideix la sessió.
La regidora del grup municipal de Junts per Sant Quirze- ERC-AM, Sra. Laura Flos Perez.
La regidora del grup municipal de JuntsxCat- Sant Quirze, Sra. Núria Gelabert Escuder.
La regidora del grup municipal de Sant Quirze en Comú, Sra. Marta Baldrich Casellas.
El regidor del grup municipal del PSC, Sr. Juan Antonio Perez Garcia.
El regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. David Sanchez i Mancebo.
La Cap de Comunicació, Sra.Gemma Marmol Codina.
El Tresorer Municipal i Cap de Serveis Econòmics, Sr. Joan Cabré i Gascon.
La Tècnica d’Administració Especial, Sra. Montse Moles Llamas.
L’interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez.
El Tècnic d’Educació, Sr. Nicolàs Castellano Petidier.
La Cap de RRHH, Sra. Meritxell Monfort i Camprubí.
El secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, qui actua com a secretari de la
Comissió.

CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ
La sessió es desenvolupa de manera telemàtica mitjançant la plataforma Lifesize, s’inicia
a les 16.36 hores i conclou a les 17.58 hores, del dia 24 de febrer de 2021.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa obra la sessió i dona la paraula al Sr. Castellanos qui fa la presentació del
model de projecte educatiu previst per a l’escola bressol mitjançant un powerpoint.
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13532455575527357760, ha estat generat
amb l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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Finalitzada la presentació la Sra. Gelabert demana si s’ha enviat la documentació de la
memòria del Col·lectiu Ronda que en l’anterior sessió es va dir que s’enviaria.
El Sr. Castellanos contesta que encara no ens la han enviat sencera.
La Sra. Gelabert pregunta de quin pressupost es partirà, si l’aportació municipal es diu
que serà del cent per cent demana com es concreta això. Manifesta que li genera molts
dubtes quina serà la fórmula que acabarem trobant.
La Sra. Baldrich manifesta que comparteix la línia del projecte educatiu.
El Sr. Sanchez agraeix la exposició feta i posa de manifest que els aspectes que encara
manquen per conèixer no seran impeditius.
El Sr. J.A. Perez valora com a positiva la explicació però demana si disposem d’un model
comparatiu entre el que hi ha ara i el model que es projecta fer.
El Sr. Castellanos explica que hi ha avui en dia projectes que impulsen la gratuïtat
d’aquests serveis.
El Sr. Cabré manifesta que a la memòria hi hauran les dades econòmiques, l’estudi
multicriteri, i estem en contacte amb el Col·lectiu Ronda per intercanviar informació. Quan
el document sigui definitiu es farà el lliurament als membres de la Comissió.
La Sra. Gelabert agraeix la intervenció del Sr. Cabré, sobretot perquè exposa que s’ha de
tenir la informació, sobretot si es va cap a la gratuïtat.
El Sr. Goytisolo posa de manifest que no hi ha res gratuït i que sempre es tindrà en
compte que no ha d’afectar a la sostenibilitat econòmica i financera de l’Ajuntament.
La Sra. alcaldessa explica que hi ha hagut des ja fa temps una reflexió sobre respecte a
quina ha de ser la orientació del servei i sobre les possibilitats de la gestió directa, així
com respecte d’altres qüestions, com per exemple la de la conciliació horària.
El Sr. Castellanos subratlla la importància que té l’educació de 0 a 5 anys.
La Sra Baldrich diu que és evident, i que val la pena fer la reflexió.
La Sra. Gelabert manifesta la importància de la implicació de les famílies.
La Sra. alcaldessa dona la paraula a la Sra. Moles, qui explica una presentació en
powerpoint d’aspectes econòmics i conceptuals del canvi de model de gestió del servei, i
comenta que ho fa reprenent el fil de la sessió anterior.
Finalitzada aquesta presentació la Sra. alcaldessa manifesta que cal concretar el
calendari.
El Sr. Cabré comenta que dependrà del lliurament de la memòria definitiva.
La Sra. alcaldessa pregunta si als assistents els sembla be que un cop lliurada aquesta
documentació als membres de la Comissió es doni un parell de setmanes i llavors fer un
ampli debat sobre el seu contingut.
La Sra.Gelabert diu que per ells be.
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I sense més assumptes a tractar l’alcaldessa aixeca la sessió en el lloc i data assenyalats
a l’encapçalament, de la qual cosa dona fe el secretari accidental.
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 25/02/2021 a les 0:13:55

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 25/02/2021 a les 7:33:13

3/3

