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.
La regidora del grup municipal de PSC, Sra. Linda Lara 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.
L’interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez.
La Cap de RRHH, Sra. Meritxell Monfort i Camprubí.
La Cap de Comunicació, Sra. Gemma Marmol Codina.
El Tècnic d’Educació, Sr. Nicolàs Castellano Petidier.
La Tècnica d’Administració Especial d’Economia, Sra. Montse Moles Llamas.
El secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, qui actua com a secretari de la
Comissió.
Assisteix com a convidada la Sra. Anna Vivas Barnola, Gerenta de la societat
municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.
CIRCUMSTÀNCIES DE LA SESSIÓ
La sessió es desenvolupa de manera telemàtica mitjançant la plataforma Lifesize,
s’inicia a les 19.08 hores i conclou a les 20.32 hores, del dia 13 d’abril de 2021.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa dona la paraula al Sr. Castellanos qui explica als que no van assistir a la
darrera sessió les modificacions previstes a les normes d’organització del servei, que
constitueixen el Reglament del mateix.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la Sra. Vivas, qui explica que ha hagut un
procés de reflexió respecte a que la COMU fos qui assumís l’encomana de gestió.
Explica que la darrera setmana abans de setmana santa se la va convocar per explicar
que es volia fer aquest encàrrec a la COMU. Manifesta que té experiència en
encàrrecs a mitjans propis a Sabadell, que té l’avantatge que és més directe i eficient
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en el control i es poden gestionar diferents serveis. S’ha parlat amb Nicolàs respecte a
la forma de respondre més ràpidament a les peticions del servei.
Explica que fet aquest anàlisi ara toca posar sobre la taula diverses qüestions
importants.
Per una part COMU ha d’ampliar el contracte de Montalt que és qui porta les nòmines,
la prevenció de riscos laborals, les revisions mèdiques, assegurances de
responsabilitat civil i accidents, ampliació de l’auditor, amb CEL també sobretot en
tema de comptabilitat i també eines comptables. Això son feines puntuals.
Per altra part, s’hauran de contractar nou serveis, dos sobretot menjar i material
fungible. Aquests dos temes ja hauran de venir resolts abans de fer l’encàrrec de
gestió.
Respecte a la gestió i manteniment de l’edifici, en l’encomana de gestió es dirà que ho
farà l’Ajuntament. En aquesta encomana també es preveurà la constitució d’una
comissió de suport per una gestió més específica.
Després d’això quina és la feina que queda per a personal de la COMU? La feina més
directa és facturació, comptabilitat etc. I caldrà prevuere que algú porti més la Oficina
Local d’Habitatge.
Per últim, hi ha l’obligatorietat de modificar l’objecte social de la COMU. S’ha treballat
una proposta amb Secretaria i informat per CEL, per tal de fer un redactat ampli, amb
prou cobertura per qüestions futures.
Fa lectura de l’article 2 amb el nou redactat informat per CEL, i explica els requisits
que preveu l’article 32 de la Llei de Contractes.
Finalment posa de manifest que els encàrrecs de gestió permeten la contractació de
personal, cosa que la Comu no pot fer per la taxa de reposició.
L’alcaldessa explica que haurà d’aprovar-se per Junta General de la Comu, tal i com
va explicar el secretari. Però amb caràcter previ es farà reunió amb els consellers.
La Sra. Lara pregunta com es diferenciarà la comptabilitat de l’àmbit d’habitatge de la
de l’escola bressol. La Sra. Vivas contesta que l’encàrrec ve amb una dotació
econòmica. El programa comptable serà el mateix però es separaran per grups, etc.
El Sr. Cabré manifesta que els programes de comptabilitat permeten fer una gestió per
costos que podrà diferenciar activitats.
El Sr. Sanchez pregunta si els treballadors seran de la COMU i la Sra. vives contesta
que en l’encàrrec es subrogarà el personal i passaran a ser de la COMU.
El Sr. Sanchez pregunta qué passarà amb ells quan acabi si no hi ha servei.
La Sra. Monfort assenyala que els encàrrecs estan vinculats a la Llei de pressupostos.
La Sra. Baldrich pregunta que a nivell de pressupostos de l’ajuntament com afectarà a
quadrar la regla de despesa.
El Sr. Cabré contesta que serà com fins ara, però ara és CLECE i després serà
COMU. En l’encàrrec s’establiran drets i obligacions. Ara hi ha partides per finançar
l’operador i llavors es finançarà amb tarifes dels usuaris i aportació de l’Ajuntament o
de la Generalitat.
El Sr. Goytisolo explica que el montant total creixerà perquè hauran uns ingressos i
despeses que abans eren del concessionari. Però s’assegurarà l’equilibri
pressupostari.
Es genera debat sobre aquest punt, que finalitza el Sr. Goytisolo afirmant que la regla
de la despesa està suspesa per a l’exercici del 2022.
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La Sra. Gelabert explica que l’objectiu de la COMU era fer habitatge. Amb els mateixos
efectius no es pot fer el doble o triple de feina i el perfil de la Gerent de la COMU era
un altre. Allò prioritari és el control del Pla Educatiu, i ens amoïna que es perdi
l’objectiu inicial de millorar la gestió de l’escola bressol. Per altra part, pot existir en el
cas de l’alcaldessa un conflicte d’interessos en tant Presidenta de Comu i la seva
empresa privada. Demana on està l’informe que l’alcaldessa va demanar al secretari
sobre aquesta qüestió.
El Sr. Castellanos exposa que un dels objectius ha estat tenir transparència i eficàcia i
ja s’ha parlat amb la COMU respecte al tema de la gestió. En la gestió indirecta es
perd el control sobre el personal, i es vol la vocació integradora del professorat.
Es genera debat sobre el Pla Educatiu i la gestió del personal.
El Secretari informa verbalment que no hi ha incompatibilitats en el cas de l’alcaldessa
en quant la seva activitat privada.
L’alcaldessa manifesta que aquest últim tema ve del partit anterior al que ara
representa la Sra. Gelabert.
La Sra. Gelabert posa de manifest el seu cansament respecte a aquesta qüestió.
La Sra. alcaldessa proposa que la Comissió que gestioni la escola bressol la presideixi
la Sra. Baldrich. Manifesta que s’ha de dignificar l’escola bressol, amb voluntat de
millora contínua.
L’alcaldessa demana al secretari que faci un informe jurídic.
La Sra. Gelabert manifesta que és una qüestió tècnica, d’interpretació.
La Sra. Baldrich exposa que independentment de qüestions tècniques i diferències
polítiques amb l’alcaldessa no creu que es pugui predicar cap interès particular d’ella.
Demana a la Sra. Vivas que li faci un esquema del que ha explicat.
La Sra. Vivas diu que farà arribar un informe a través del secretari.
La Sra. Baldrich demana perquè es diu COMU, i la Sra. Marmol contesta que és un
acrònim de Construccions Municipals.
La Sra. alcaldessa emplaça a una propera reunió el 22 d’abril a les 16.30 hores.
I sense més assumptes a tractar l’alcaldessa aixeca la sessió en el lloc i data
assenyalats a l’encapçalament.
Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 14/04/2021 a les 10:12:38

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 14/04/2021 a les 10:46:38
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