INFORME SOBRE EL PROCÉS D’ANÀLISI QUE S’HA REALITZAT, DES DE COMU SANT QUIRZE DEL
VALLÈS S.L, PER A VALORAR LA VIABILITAT DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ EMÈS A PETICIÓ DE LA
COMISSIÓ POLÍTICO – TÈCNICA ENCARREGADA D’ELABORAR LA MEMÒRIA CORRESPONENT A
L’ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES DE LA FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL

ANTECEDENTS
La darrera setmana de març es convoca , des de l’Ajuntament, a COMU Sant Quirze del Vallès S.L
a una reunió en la que es presenta la proposta de realització d un encàrrec de gestió des de
l’ajuntament a la societat com a mitjà propi personificat per a la gestió de l’escola bressol
municipal.
Arran d’aquesta informació inicial, s’escolta tot el plantejament tècnic-administratiu i es posen
sobre la taula tres reflexions generals

-

En primer lloc constatar el coneixement que ja es té des de la gerència de COMU Sant Quirze
del Vallès S.L de l’eficàcia que implica poder fer encàrrecs de gestió als mitjans propis. La llei
de contractes del sector públic regula al seu article 32 aquesta figura que ha estat molt
utilitzada pels ajuntaments per avançar en la gestió directa a través dels mitjans propis. Els
casos més habituals i coneguts són els encàrrecs per la gestió de zones blaves i aparcaments
però també hi ha gestió de l’OLH, escoles bressol, protectores d’animals , manteniment de
l’espai públic, etc. L’instrument és vàlid i permet un control anàleg al que l’ajuntament té dels
seus propis serveis que implica capacitat d’avaluació, millora i modificacions, en cas necessari,
sobre el servei que es presta.

-

En segon lloc es planteja la necessitat de conèixer en profunditat quines són les tasques
concretes que implicaria un encàrrec de gestió d’aquestes característiques, és evident de
COMU i el personal que hi treballa té expertesa amb caràcter general en l’àmbit de la gestió
però la seva especialització és específica en l’àmbit de les polítiques públiques d’habitatge.
En aquest sentit se m’explica en detall “L’estudi de la forma de gestió directa del servei públic
municipal d’escola Bressol de Sant Quirze del Vallès “que s’ha encarregat i com aquest
determina que la forma més eficaç i eficient de realitzar-ho és a través d’una empresa
municipal.

-

En tercer lloc es planteja la necessitat d’estudiar a fons el document lliurat i poder analitzar
les implicacions que té. Per part de COMU Sant Quirze del Vallès es trasllada als serveis tècnics

municipals un document de dubtes i qüestions que retorna amb totes les respostes i
aclariments sol·licitats tant a nivell tècnic com administratiu sobre l’encomana de gestió del
servei públic municipal d’Escola Bressol de Sant Quirze del Vallès.
L’ANÀLISI
Una vegada estudiat a fons el documents lliurats i fets tots els aclariments necessaris es fa una
anàlisi sobre la viabilitat de la proposta que es resumeix en l’acompliment dels següents aspectes:
1.- El gruix de l’activitat especialitzada i gestió de l’escola Bressol i per tant , l’expertesa de la
mateixa, va directament vinculada als RRHH que configuren l’equip existent. És en aquest sentit
que amb la subrogació dels mateixos el desenvolupament de la feina està garantit. La subrogació
dels RRHH garanteix l’expertesa en l’activitat.
2.-La majoria de serveis que s’han de contractar per a la gestió directa de l’escola Bressol són
serveis que COMU ja té contractats. L’encàrrec de gestió implicaria l’ampliació dels mateixos en
els termes que reculli l’encomana i el propi encàrrec ha de portar implícita la dotació
pressupostària per fer-ho. A continuació es detalla quin contractes existents s’haurien d’ampliar:
- Ampliació del contracte de gestió de les nòmines i contractes laborals
- Ampliació Contracte prevenció de riscos laborals i revisions mèdiques
- Ampliació assegurança de RC i accidents amb el conveni marc existent
- Ampliació del contracte de l’auditor
- Ampliació del suport de Cel en els assentaments comptables
- Ampliació capacitat eina prinnex per la gestió comptable
3.- És necessària la contractació de nous serveis i proveïdors en àmbits en els que COMU no
disposa d’expertesa, ni referents ni contractes actuals . Aquests han de venir indicats i pautats en
l’encàrrec amb les característiques necessàries d’especialització. Se’m trasllada la importància del
treball previ que es realitzarà vinculat a la millora i adequació del menús dels infants i els
proveïdors d’aliments que garanteixin la millora que es pretén en aquesta àrea.
-Subministrament del menjar
-Subministrament del material fungible
4.- La gestió i manteniment de l’edifici que acull l’escola bressol es realitzarà des de l’Ajuntament
i s’incorporarà a la gestió que es fa de la resta de patrimoni municipal. Aquest apartat és
important perquè des de COMU no es pot destinar el recurs de l’aparelladora a fer aquesta tasca,
aquesta ja té una ocupació plena amb el seguiment i manteniment del parc públic d’habitatge
existent i els projectes previstos de promoció pública d’habitatge.
5.- El servei d’educació de l’Ajuntament desenvoluparà les tasques de seguiment directe de
l’encàrrec en el marc d’una comissió de suport i acompanyament que ha de garantir la
consecució, entre d’altres, dels objectius pedagògics plantejats en el projecte. La creació i
funcionament permanent d’aquesta comissió implica el garant de la gestió a través del
coneixement previ i específic del recurs i la seva avaluació contínua i optimització.

6.- Caldrà destinar, pràcticament la totalitat de la jornada, de la treballadora Rosa Martínez a les
tasques de seguiment econòmic i comptable. Amb la incorporació de l’encàrrec de gestió es pot
estimar que pràcticament es duplicarà la feina en relació a les remeses, rebuts i factures, entre
d’altres. Això implica la necessitat de deslliurar la Rosa de les tasques d’OLH i SIDH perquè haurà
de dedicar aquest temps a la part de gestió econòmica i comptable que suposarà l’encomana. A
aquest fet se li afegeix la signatura del conveni amb la Generalitat en la modalitat de gestió
directa de l’OLH que incrementarà substancialment la feina de gestió, s’haurà de contractar una
altra persona en el marc dels convenis de l’OLH per poder desenvolupar-los.
7.- És necessari modificar l’article 2 dels estatuts de la societat amb la finalitat de precisar millor
el seu objecte social i explicitar la idoneïtat perquè pugui assumir les activitats prestacionals que
l’Ajuntament vulgui encomanar-li com a mitjà propi d’acord amb el que preveu l’article 32 de la
Llei de Contractes del Sector Públic. Amb aquest objectiu es va redactar una proposta que es va
lliurar a CEL Abogados, en tant que assessors jurídics de la societat i se’ls va demanar l’emissió
d’un informe que es va lliurar als membres de la comissió. L’informe jurídic determina que la
proposta s’ajusta a dret en la mesura que reuneix la precisió suficient exigida per l’article 23 de
la Llei de societats de capital i respecte la normativa pública d’aplicació.

CONCLUSIÓ
Realitzat l’estudi de la documentació existent, havent rebut els aclariments sol·licitats i després
de l’anàlisi realitzat es conclou que COMU Sant Quirze del Vallès S.L com a mitjà propi de
l’Ajuntament té la capacitat suficient, si s’acompleixen els aspectes analitzats a l’apartat anterior,
per desenvolupar l’encàrrec de gestió que ha d’estar dotat dels recursos humans i materials
suficients.
COMU Sant Quirze del Vallès, ha de mantenir la capacitat suficient per desenvolupar les feines
ordinàries i per iniciar els projectes previstos vinculats al desenvolupament de les polítiques
públiques d’habitatge previstes en el Pla d’actuació, inversió i finançament de la societat.

I perquè consti als efectes oportuns es signa aquest informe al lloc i la data indicats
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