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 PSC, Sra. Linda Lara Garcia.
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 Tècnic Municipal d’Educació Sr. Nicolas Castellano Petidier.
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 16.14 hores i conclou a les 16.43 hores, del dia 9 d’abril de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa obra la sessió excusant l’assistència de la Sra. Marta Baldrich Caselles,
regidora del grup municipal de Sant Quirze en Comú, del Sr. David Sanchez i
Mancebo, regidor del grup municipal de Ciutadans i de la Sra. Gemma Marmol Codina,
Cap de Comunicació.
La Sra. alcaldessa dona la paraula al Sr. Castellano, qui explica l’esborrany de les
normes d’organització i funcionament del servei d’escola bressol, que es modifiquen
com a conseqüència del canvi de forma de gestió. Ja es van modificar a l’any 2015 i és
obert, es modifica en funció de les necessitats de canvis. Explica aspectes com els
horaris, normes sanitàries i alimentàries.
La Sra. Gelabert pregunta sobre la norma relativa a l’edat permesa per recollir als
infants, considera que 14 anys és massa baixa, i se li contesta que és un aspecte a
valorar.
La Sra. Linda Lara deixa la reunió quan son les 16.27 hores.
El Sr. Cabré pregunta sobre la descripció dels llocs de treball, en el cas de la Directora
fa esment a que seria bo que les seves funcions incloguin participar en els processos
selectius del personal de l’escola.
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La Sra. Gelabert pregunta sobre aquesta qüestió, i la relaciona amb a subrogació del
personal. El Sr. Cabré manifesta que la selecció a la que es refereix té a veure amb
borses de substitucions per als casos de baixes, etc.
La Sra. Gelabert pregunta sobre el supòsit de possibles dobles subvencions o ajuts en
el cas de, per exemple, nens/es en acollida, i sobre la qüestió de l’assumpció total de
les despeses d’aquest nivell educatiu per part de l’Administració, demana que si es
materialitza aquesta tendència qui es farà càrrec d’aquest cos, la Generalitat o
l’Ajuntament.
El Sr. Nicolàs contesta que és un tema que s’està estudiant, en el cas d’educació d 0 a
3 anys, i primària. Si la Generalitat diu que ha de ser obligatòria i gratuïta entrarà
també l’escola bressol en aquesta gratuïtat.
Seguidament la Sra. alcaldessa explica la evolució que ha tingut l’aportació de la
Generalitat al finançament de l’escola bressol.
I sense més assumptes a tractar l’alcaldessa aixeca la sessió en el lloc i data
assenyalats a l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe com a 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 11/04/2021 a les 12:59:17

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 11/04/2021 a les 19:13:21
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