Ref. Exp.: 3/2021/SQEDU
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 28/01/2021, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atès l’interès municipal en dinamitzar la prestació del servei d’educació infantil, de 0 a 3
anys, i la conveniència que el mateix Ajuntament intervingui en el desenvolupament de
l'activitat esmentada exercint-ne la iniciativa i per tal d’adequar la prestació del servei als
estàndards de qualitat, eficiència i sostenibilitat que requereixen la normativa en vigor.
Atès que la iniciativa per a l'exercici d'activitats econòmiques està reconeguda en favor
dels diversos poders públics, i en particular en favor dels ens municipals, per l'article 128.2
de la Constitució Espanyola, l'article 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i l'article 243 del Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
Atès que l'exercici de les activitats econòmiques esmentades requereix la instrucció de
l'expedient corresponent, on s'acreditin que són convenients i oportunes la iniciativa i la
concurrència de l'interès públic, tal com determina l'article 142 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
Atès que el tràmit procedent en aquest moment és l'acord plenari d'aprovació inicial de la
proposta i de nomenament de la comissió d'estudi que haurà d'elaborar la memòria
corresponent.

FONAMENTS DE DRET
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- Article 84.2.g) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol.
-Articles 22, 25 a 27, 85-85 ter i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
- Articles 66, 243, 244 i 249 del Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Articles 136 a 149, 159, 160 i 181 a 188, i 211 a 225, del Decret 179/1995 pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer. Iniciar l'expedient per a l'exercici per part de l’Ajuntament de l'activitat d’educació
infantil de 0 a 3 anys i la conseqüent anàlisi de les alternatives de modificació de la forma
de prestació del servei de l’escola bressol municipal.
Segon. Constituir una comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent
i integrada pels membres següents:
-

L’alcaldessa, qui la presidirà, o regidor en qui delegui.
El portaveu de cada grup polític municipal, o regidor suplent que cada grup designi.
El personal tècnic següent:
- Gemma Marmol Codina, Cap d’Atenció i Comunicació Ciutadana.
- Nicolas Castellano Petidier, Tècnic d’Educació.
- Meritxell Monfort Camprubí, Cap del Servei de Recursos Humans
- Montse Moles Llamas, TAE Economia
- Joan Cabré Gascon, Tresorer Municipal
- Javier Goytisolo Marquinez, Interventor Municipal

La comissió podrà comptar també amb el suport i assessorament d’altre personal tècnic
que la presidència consideri adient.
Actuarà com a secretari el de la corporació, amb veu i sense vot.
Tercer. Disposar que la comissió d'estudi haurà de concloure l'elaboració de la memòria
en el termini de tres mesos des de l'adopció d'aquest acord plenari. En el cas que no es
presenti la memòria dins el termini esmentat, els membres de la comissió cessaran
automàticament.
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Quart. Notificar aquests acords als membres de la Comissió.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 29/01/2021 a les 11:22:14

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 29/01/2021 a les 12:29:51
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