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

ACTA 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. Nuria Gelabert Escuder
La regidora del grup municipal de Sant Quirze en Comú, Sra. Marta Baldrich Casellas.
El regidor del grup municipal de PSC, Sr. Juan Antonio Perez Garcia.
El regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. David Sanchez i Mancebo.
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.
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 16.08 hores i conclou a les 17.22 hores, del dia 7d’abril de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa obra la sessió excusant l’assistència del Sr. Nicolàs Castellano Petidier,
Tècnic d’Educació, i de la Sra. Gemma Marmol Codina, Cap de Comunicació.
Seguidament demana als assistents si tenen dubtes respecte a la memòria del
Col·lectiu Ronda que va ser objecte d’anàlisi a la darrera sessió. No hi ha
intervencions i l’alcaldessa procedeix a donar la paraula al secretari, qui explica el
procediment a seguir per al canvi de forma de gestió del servei, de indirecta a directa i
la possibilitat, plantejada a nivell tècnic i assumida per l’equip de govern, de gestionar
el servei mitjançant un encàrrec de gestió a la societat municipal COMU Sant Quirze
del Vallès, S.L., enlloc de mitjançant la creació d’una societat municipal nova, tal i com
recull la memòria.
La Sra. Gelabert manifesta que li sorprèn el gri dels arguments i defensa els models de
gestió indirecta.
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L’alcaldessa explica que no hi és Nicolàs, que és qui parlava en el seu moment de
gestió directa indiferenciada però els informes en aquell moment van ser denegatoris.
Explica que el model que es vol seguir és el de Ripollet.
Exposa que la COMU té una gerència molt potent i es pot aprofitar per ampliar el seu
objecte, i no només la gestió pròpiament d’habitatges. La gestió indirecta és ineficient i
disfuncional. Planteja que l’educació ha de funcionar com un fet diferencial i que ha de
funcionar igual de be que l’escola d’adults.
La Sra. Baldrich manifesta que està d’acord amb municipalitzar però diu que no té clar
que no hagi de ser amb una nova societat, aquest nou escenari ja s’havia d’haver
parlat amb la Gerenta de la COMU. La societat té altres projectes molt potents, parats i
no iniciats. Demana que la Gerenta de la COMU informi respecte a si podrà fer totes
les feines.
El Sr. Cabré explica que es tracta d’aprofitar les sinèrgies i recursos de què ja
disposen de la COMU.
La Sra. Baldrich demana quines eines tindrà la COMU i el Sr. Cabré contesta que
acordada la gestió directa, sigui la COMU o una nova societat caldrà redactar
l’encàrrec de gestió, amb uns plecs amb uns recursos econòmics i tècnics. El
procediment seria igual amb la COMU que amb una altra societat nova.
El Sr. Goytisolo exposa que la por de la regidora no ha de ser atès que es facilitaran
eines a la COMU, suposarà un estalvi econòmic i administratiu.
El Sr. Sanchez manifesta que ells s’ho han de llegir més detingudament però no ha de
ser negatiu. Comú és una empresa consolidada, si no suposa un sobreesforç a
l’estructura ja existent és una opció que en el mon empresarial és de costum. I per
sobre de tot és un estalvi econòmic.
La Sra. Baldrich demana si s’ha de dotar a la COMU i la Sra. Monfort explica que ens
emportarem tota l’activitat i tota la plantilla. El contingut de l’escola bressol ja existia i
per gestionar calia determinar en quin continent es col·locava. Estaríem duplicant
estructures.Part d’aquests recursos ja entraran al setembre, que és quan comença.
Per exemple hi ha aplicacions informàtiques que ja s’estan implementant amb la
COMU, i que en una nova societat s’haurien de crear de nou.
El Sr. Perez demana si ens estalviaríem l’alta de la nova societat i les indemnitzacions
del personal a l’estiu.
El Sr. Cabré contesta que hauria una subrogació de tot, igual que si fos una nova
societat.
L’alcaldessa explica que abans de setmana santa la Sra. Moles va explicar les tres
formes de gestió directe i aquí és on els tècnics arriben a aquesta conclusió per evitar
duplicitats d’òrgans. I durant la setmana santa COMU ha demanat assessorament a
CEL.Com deia David es tracta d’aprofitar sinèrgies i estructures.
Seguidament el secretari, a petició de l’alcaldessa, explica el procediment d’aprovació
del canvi de model de gestió, de la modificació dels estatuts de la societat i de
l’encàrrec de gestió.
La Sra. Baldrich demana perquè no es modifica amb una descripció més àmplia.
L’alcaldessa respon que es tractarà en la propera reunió amb la COMU el dia 13
d’abril. Es portarà un informe de CEL per parlar-ho.
L’alcaldessa demana a la Sra. Gelabert si vol fer preguntes sobre la memòria
elaborada i la Sra. Gelabert contesta si no es podia haver plantejat fer una fundació
però diu que de fet el camí ja està traçat.
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La Sra. alcaldessa comenta que s’ha agafat la experiència del Col·lectiu Ronda i s’han
fet les comparacions de diferents formes de gestió, entre d’altres s’ha tractat d’afavorir
els drets de les treballadores.
Seguidament l’alcaldessa explica l’ordre del dia de la sessió del proper divendres 9
d’abril, que serà tractar les modificacions del Reglament del servei, els informes dels
tècnics municipals complementaris a la memòria i resta de qüestions que puguin
sorgir.
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 07/04/2021 a les 23:50:49

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 07/04/2021 a les 23:57:34
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