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Sant Quirze del Vallès, a la data de les signatures electròniques.

D’una banda,
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba, amb domicili a aquests efectes al municipi de Sant Quirze
del Vallès, Plaça de la Vila, número 1, i amb número de Document Nacional d’Identitat
33.891.345-V.
Actua en la seva qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de Sant Quirze del Vallès, i en virtut de les
competències que li son atorgades a l’article 21, apartat primer, epígraf b) de la Llei Reguladora
de les Bases de Règim Local- LRBRL- així com l’article 53, apartat 1er epígraf a) del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya TRLMRLC -, així com en execució dels acords
definitivament aprovats en sessió plenària de data 7 de juliol de 2021.
Es troba assistida pel secretari accidental de l’Ajuntament senyor Pedro A. Gallego Cañizares, als
efectes de la fe pública per l'article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dona fe de
l'acte.
En endavant l’AJUNTAMENT.

D’altra banda,
La senyora Ana Maria Vivas i Barnola, amb domicili a aquests efectes al municipi de Sant Quirze
del Vallès, plaça de la Vil·la, número 1, amb Document Nacional d’Identitat 40558853D.
Actua en nom i representació de l’entitat mercantil COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.U.,
amb número d’identificació fiscal B62561618, amb poder suficient segons acord adoptat pel
Consell d’Administració de la societat en sessió de 21 de novembre de 2019.
Consta inscrita al Registre mercantil al Full B-233537 Tom 42206 Foli 77.
En endavant COMU.
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MANIFESTEN
I.- Que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat definitivament en sessió plenària de data
29 de juny de 2021 el canvi a gestió directa en la forma de prestació del servei de l’escola bressol
municipal “El Patufet”, i el seu oferiment a través de l’entitat mercantil COMU.
COMU té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’AJUNTAMENT, de conformitat
amb l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir d'ara, LCSP).
El capital d'aquesta societat pertany íntegrament a L’AJUNTAMENT i pot ser utilitzada pel mateix,
la qual cosa suposa que li pot fer encàrrecs de gestió i/o execució en el marc del seu objecte social
a l'empara de les disposicions vigents en contractació del sector públic, i ha quedat acreditat a
l’expedient administratiu corresponent que compleix els requisits que determina la LCSP per ser
mitjà propi susceptible de rebre encàrrecs de gestió.
La societat es regeix pels seus Estatuts i, en allò que aquests no regulin, per les normes generals
administratives que li siguin d’aplicació i per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010,
de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
COMU té per objecte, entre d'altres, el desenvolupament i la realització d’activitats econòmiques i
gestió de serveis prestacionals adreçats a les persones, que sobre els bens municipals es puguin
establir i prestar.
II.- Que per tal d'establir les línies d'actuació, les accions, els objectius i les finalitats a assolir, els
instruments de seguiment, control i avaluació de l'encomana de gestió, així com el finançament
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria corresponent de l'Ajuntament, les parts atorguen el present
document, en la més formal qualitat de CONTRACTE PROGRAMA, que es regirà per les
següents:

CLÀUSULES

1 PRIMERA. - OBJECTE
L'objecte d'aquest encàrrec per part de l’AJUNTAMENT a COMU és la gestió i la prestació del
servei d’escola bressol municipal “El Patufet” d'acord amb les especificacions que consten en
aquest document i els que l’integren i conformen.
L’encàrrec comprèn:
− La gestió i execució dels serveis d’escola bressol i d’acollida-permanències.
− La gestió i prestació del servei de menjador-descans.
− La gestió dels espais familiar i nadó
− La gestió i prestació de la neteja
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1.1
1.1.1

La gestió i execució dels serveis d’escola bressol i d’acollida-permanències.
La gestió i execució del servei d’escola bressol.

L’escola bressol de Sant Quirze del Vallès és un servei municipal adreçat a infants d’educació
infantil de primer cicle per tal de prestar els serveis propis que li son inherents, segons el marc
normatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’encàrrec ha de gestionar el servei públic d’Escola Bressol municipal de Sant Quirze del Vallès
que comprèn les prestacions que obligatòriament haurà de realitzar l’empresa i que seran les
següents:
a) Gestió del centre escolar d’educació infantil, de conformitat amb la seva normativa reguladora.
b) Gestió del servei de menjador destinat als infants escolaritzats al centre.
c) Gestió dels programes educatius complementaris.
S’entenen per programes educatius complementaris aquells que, definits per l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, segons la planificació anual que d’ells s’efectuarà, tindran per objectius:
a) Reforçar el context educatiu familiar, potenciant el desenvolupament general dels nens i nenes
i ajudant a les famílies en l’adquisició d’hàbits i recursos per afrontar les noves situacions.
b) Crear un espai que faciliti l’observació i resolució de situacions que presenten dilemes,
derivades de l’evolució i l’educació dels fills, potenciant el treball preventiu.
c) Afavorir l’autonomia i la creació de xarxes relacionals entre les famílies que utilitzen el servei
a fi d’aconseguir efectes preventius i multiplicadors.
Els programes educatius complementaris seran:
a) Programa “espai nadó”: té per objecte facilitar a les famílies amb nadons un lloc de trobada i
intercanvi on reflexionar sobre la pràctica familiar i on exterioritzar els neguits per estimular el
desenvolupament dels infants.
b) Programa “espai familiar”: té per objecte que les famílies intercanviïn experiències sobre
criança, joc i altres aspectes relacionals fora de l’àmbit pròpiament familiar.
1.1.2

La gestió i execució dels serveis d’acollida-permanències.

Aquest servei el durà a terme un mínim de dues persones del mateix equip educatiu.
El servei d’acollida és prestarà segons les necessitats de les famílies i la seva viabilitat:
− Servei d’acollida matins de 8:00 a 9:00 h
− Si existeix un mínim de 10 infants que hagin contractat el servei de forma fixa, i es
comprometin al pagament de la quota durant tot el curs, s’oferirà també el d’acollida de
matins de 7:00 a 8:00 h i / o el de tardes de 17:00 a 18:00 h.

1.2

La gestió i prestació del servei de menjador-descans.

L’escola bressol ofereix servei de menjador de forma optativa, tenint la consideració de servei
educatiu. Les persones que estan a càrrec dels infants durant aquest servei son les mateixes que
configuren l’equip educatiu.
1. El servei de menjador serà prestat directament per l’empresa pública amb la solvència
suficient i sempre amb estricte subjecció a les normes sanitàries aplicables.
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2. Els menús seran comunicats anticipadament a la seva aplicació amb periodicitat setmanal i
la seva adequació a la nutrició dels infants s’acreditarà per mitjà d’un informe assumit per un
titular superior en l’especialitat de dietètica i nutrició que així ho acrediti oficialment.
3. Els menús s’adaptaran a les necessitats alimentàries d’aquells infants que presentin
requeriments específics per raó de malalties, al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o
situacions equivalents.
Els menjars han incloure preferentment aliments ecològics en els seus menús i donaran una alta
prioritat als aliments de proximitat.
L’encàrrec ha de preveure que els següents aliments hauran de ser, sempre que sigui possible
d’agricultura ecològica:
- Els cereals per esmorzar.
- D’entre les verdures, seran preferentment ecològiques durant tot el curs les següents: les
cebes, la pastanaga, els xampinyons i el tomàquet sofregit.
- També seran preferentment ecològiques les següents verdures en els períodes estacionals
indicats: els porros (d’octubre a març), la carabassa (d’octubre a febrer), els espinacs (de
novembre a febrer), el carabassó (al juny i juliol) i el bròquil (de desembre a febrer).
En el cas d’altres aliments, el fet que siguin d’agricultura ecològica no és un requisit, però si que
suposarà un mèrit a l’hora d’adjudicar el servei. Aquests altres aliments són les patates, pasta,
arròs, cigrons, llenties, pa, poma, pera, plàtan, pollastre, vedella i llet.
Amb la voluntat de promoure un model més sostenible i just, afavorint la producció alimentària
local i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i de gasos d’efecte hivernacle, l’escola
bressol municipal prioritzarà el consum de productes de proximitat, amb subjecció a la normativa
de contractació que resulti d’aplicació.
Més enllà dels aliments ecològics i de l’aposta clara pels productes de proximitat, el menjador de
l’escola bressol municipal ha de complir amb altres obligacions referides a la qualitat dels
productes que ofereixen. Així, només es pot fer servir oli d’oliva verge, la verdura s’ha de servir
sempre fresca, el pa ha de ser del dia, els tomàquets i les taronges han d’estar certificats com
aliments procedents de la producció integrada, el peix ha de ser preferentment rap, lluç i bacallà
congelat, sempre hi haurà a disposició bastonets sense gluten i en tots els àpats s’ha de servir
mitja amanida.

1.3

La gestió dels espais familiar i nadó

L’Espai Familiar, Nadó i de Joc es realitzarà en el mateix edifici de l’escola bressol i serà gratuït,
pel que els costos estan inclosos en el present encàrrec. Les prestacions que es donaran en
aquest servei són les següents:
a) Acompanyament a les famílies dels infants durant l’horari establert.
b) Orientació sobre com trobar informació sobre demandes o dubtes en relació amb els infants.
c) Oferta d’un espai per estar junts pares i mares i cuidadors amb possibilitat de problemàtiques
similars.
d) Si escau, fer intervencions puntuals d’orientació, assessorament i derivació a altres serveis.
El servei podrà estar coordinat amb els restants serveis municipals, especialment de l’Àrea
d’Acció Social i altres Serveis municipals de l’Ajuntament.
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Aquests serveis aniran dirigits a les famílies, avi o àvia o cuidador o cuidadora dels infants de 0 a
3 anys. Caldrà inscriure’s al servei i assistir, juntament amb l’Infant, a les reunions, amb la
regularitat que marquin els o les professionals.
El Servei es prestarà fora de l’horari lectiu de l’escola i la prestació del mateix es farà pel mateix
personal del centre.

1.4

La gestió i prestació de la neteja

El servei de neteja té com a funció el manteniment de les instal·lacions interiors i exteriors
dintre del recinte escolar, així com el mobiliari, elements de joc i la roba de l’escola, en correctes
condicions d’higiene i salubritat en tot moment.
Caldrà elaborar un protocol d’higiene del servei que detallarà les pràctiques, tècniques, productes
i freqüències emprats per assolir els estàndards d’higiene exigibles al servei, tant durant les
prestacions educatives, com pel que fa a la neteja de les instal·lacions.

2 SEGONA.- DURADA DE L’ENCÀRREC
La durada del present encàrrec serà de QUATRE CURSOS ESCOLARS, a comptar des de la data
de signatura del present document, que necessàriament haurà de ser abans de l’1 de setembre
de 2021.
L’encàrrec podrà ser objecte de pròrroga per un termini màxim d’un any i de comú acord, sempre
que es donin les mateixes circumstàncies que van motivar la seva subscripció.
La pròrroga, si s’escau, requerirà l’acord exprés d’ambdues parts.

3 TERCERA.- GESTIÓ ECONÒMICA,
APORTACIONS DE L’ENCÀRREC

DETERMINACIÓ

DEL

COST

I

COMU disposarà dels mitjans estructurals, personals i materials necessaris, suficients i idonis per
a la prestació del servei, d’acord amb les característiques i requisits establerts en aquest document
i els annexes que l’integren, presidits per la màxima de procurar garantir l’oferiment d’un servei de
qualitat.
Per la determinació del cost de l’encàrrec s’ha considerat allò establert en la memòria econòmica
incorporada en l’expedient conduent a l’acord del canvi de gestió del servei. No obstant això, tal i
com ja s’advertia en dit treball, hi ha alguns conceptes de despesa que s’han hagut de revisar
perquè no es va considerar l’efecte de les economies d’escala per la seva baixa incidència i perquè
aquest encàrrec no incorpora la gestió íntegra de tots elements que conformen el servei, tal i com
es posa de manifest en l’annex 4 del present document. Per tant, la gestió econòmica es regularà
conforme el que s’estableix en els següents punts.

3.1

Cost de l’encàrrec

El cost de l’encàrrec, que ascendeix a la xifra de 2.856.767,64 euros per la durada del mateix,
queda detallat a l’annex 4 del present document.

3.2

Finançament

El servei es troba finançat per:
• Matrícula i quotes d’escolaritat.
• Serveis addicionals, menjador, acollida, etc...
• Subvenció de la Generalitat de Catalunya.
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A tal efecte, s’autoritza a COMU per a que gestioni, dins del marc d’aquest encàrrec, al cobrament
de la matrícula, les quotes d’escolaritat i els serveis addicionals, recursos que són considerats
prestacions patrimonials de caràcter no tributari o tarifes.

3.3

Aportacions

Per tal de garantir la solvència del prestador del servei (la societat municipal COMU), cada curs
l’AJUNTAMENT realitzarà pagaments mensuals en concepte de pagaments a compte de la
subvenció que la Generalitat de Catalunya li atorgui per al finançament de l’Escola. Pel curs
escolar 2021/2022 l’import mensual serà de 15.750,00 euros.

3.4
3.4.1

Gestió econòmica
Exercici pressupostari

L’exercici pressupostari no serà l’any natural i coincidirà amb el curs escolar, això és del dia 1 de
setembre al 31 d’agost.
3.4.2

Aprovació del pressupost de cada exercici

La societat municipal COMU, prèvia aprovació del seu òrgan competent, presentarà durant el mes
de juliol de cada anualitat una proposta de pressupost del curs escolar que s’iniciarà en el mes de
setembre del mateix any, el qual haurà d’anar acompanyat, si fos necessari per equilibrar el
pressupost, d’una proposta motivada de revisió de preus. El pressupost i la proposta de revisió
hauran de ser validats i aprovats per l’òrgan competent de l’Ajuntament
Per al primer exercici, es considerarà com a pressupost l’establert en l’annex 4, en el qual s’ha
previst una estimació de les possibles bonificacions en concepte de tarifació social que hi pugui
haver.
3.4.3

Seguiment del pressupost

La comissió de seguiment prevista en la clàusula 10.1.1 farà una revisió trimestral de l’execució
del pressupost de l’exercici en curs. Si de l’anàlisi d’aquest seguiment es desprèn que es pugui
ocasionar un desequilibri estructural que superi el 10% del pressupost anual, ja sigui per la manca
de demanda o per obligacions sobrevingudes no previstes, ho posarà en coneixement de l’òrgan
competent per a que pugui resoldre sobre el reequilibri econòmic d’aquestes causes imprevistes.
Sens perjudici de que qualsevol situació extraordinària i sobrevinguda que es pugui plantejar sigui
analitzada per la comissió de seguiment, per tal que la valori i prengui les decisions pertinents.
En tot cas, qualsevol acord de reequilibri podrà ser revocat en el cas de que aquells fets o causes
que el motivaren es revertís en el transcurs del curs escolar.
3.4.4

Conceptes i elements que queden exclosos d’aquest encàrrec.

El manteniment i els subministraments de les instal·lacions i maquinari cedides a la societat
municipal COMU per l’execució d’aquest encàrrec seran a càrrec de l’AJUNTAMENT. No obstant
això, la societat municipal COMU i el servei d’Educació han de vetllar per a que l’ús i utilització de
les mateixes que faci el seu personal, es realitzi tot observant els criteris d’eficiència al que està
sotmès l’Administració pública en general.
La utilització o ús negligent que comportin desperfectes sobre aquestes instal·lacions anirà a
càrrec de la societat municipal COMU, sense que aquesta pugui repercutir aquestes despeses en
el compte de liquidació.

Pàgina 9 de 25

3.4.5

Reserva de places

Anualment a proposta de Benestar Social l’AJUNTAMENT reserva un nombre de places per a
infants amb necessitats educatives especials o bé per a famílies en situació de vulnerabilitat, que
per al curs 2021-2022 serà de 14 places.
En el període que estableixi l’AJUNTAMENT, comunicarà a COMU la reserva del nombre de
places.
COMU compensarà aquest dret de reserva mitjançant l’emissió de les corresponents quotes de
matrícula, d’escolaritat i serveis complementaris addicionals, si fos el cas, a càrrec de
l’AJUNTAMENT.
De la mateixa manera, si per l’aplicació del conveni laboral del sector s’esdevingués l’obligació de
fer una/es reserva/es de plaça/es a favor dels fills/es del personal, la societat municipal COMU es
podrà compensar aquest dret de reserva mitjançant l’emissió de les corresponents quotes de
matrícula i d’escolaritat.
La facturació dels supòsits esmentats haurà de fer-se de forma separada als pagaments mensuals
a compte de la liquidació.
3.4.6

Liquidació del pressupost

El resultat de la liquidació pressupostària de cada curs escolar serà remesa a l’Ajuntament durant
els dos mesos següents a la finalització de l’exercici pressupostari. Del resultat d’aquesta
liquidació es procedirà:
a) Si la liquidació és positiva, és a dir, que els ingressos obtinguts superen a les despeses
suportades, l’òrgan competent de l’AJUNTAMENT aprovarà el compte de liquidació i acordarà
revisar aquesta diferència en els diferents pagaments a compte de l’exercici següent.
b) Si la liquidació és zero, l’òrgan competent aprovarà el compte de liquidació.
c) Si la liquidació és negativa, l’òrgan competent de l’AJUNTAMENT aprovarà el compte de
liquidació i acordarà la corresponent compensació econòmica per la diferència.
Per dur a terme l’aprovació del compte de liquidació, la societat municipal COMU podrà ser
requerida pel lliurament d’informes o justificants que es creguin necessaris per l’explicació del
resultat sotmès a aprovació.

3.5

Aplicacions pressupostàries

La despesa referida al pagament a compte de la liquidació de cada curs s’imputarà a la
corresponent aplicació pressupostària, que en el present exercici és la número
1301/3230/2279901 Encàrrec de gestió servei Escola Bressol.
La despesa referida al pagament compensatori de reserva de places per l’exercici competencial
de l’AJUNTAMENT, s’imputarà a l’aplicació pressupostària número 1301/3230/4800001
Subvencions alumnes escola bressol, per les places que estiguin ocupades, el pagament de les
quals anirà a nom dels infants beneficiaris i s’endossarà a la COMU. Les places que no estiguin
ocupades es compensaran mitjançant factura que s’imputarà a l’aplicació 1301/3230/2279902
Indemnització per reserva de places del servei Escola Bressol, o a la que cada any correspongui
pressupostàriament.
Per la seva part, el pagament compensatori per les places reservades als fills/es del personal
s’imputarà també a l’aplicació anteriorment senyalada 1301/3230/2279902 Indemnització per
reserva de places del servei Escola Bressol, o a la que cada any correspongui
pressupostàriament.
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3.6

Modificacions amb afectació econòmica

En el cas que fossin afegides altres activitats diferents, caldrà adequar el preu de la prestació
objecte de l’encàrrec en atenció als paràmetres indicats, tramitant a l’efecte la deguda
documentació en seu de COMU i de l’AJUNTAMENT, sent signat un annex que caldria afegir al
present encàrrec, el qual haurà de ser aprovar pels corresponents òrgans competents de cada
entitat.
Serà d’aplicació al present encàrrec les normes relatives a contractació administrativa en quant a
les modificacions del mateix.

4 QUARTA.- FACTURACIÓ
La presentació de les factures que donen dret a les retribucions a COMU previstes a la clàusula
anterior s’hauran de fer a mes vençut i de forma electrònica. El termini de pagament serà el previst
a la normativa vigent i al Pla de Disposició de Fons.

5 CINQUENA.- MARC GENERAL REGULADOR DE L’ENCÀRREC
Amb caràcter general, l’encàrrec ve regulat per:
- Memòria relativa a l’estudi de la conveniència i oportunitat del canvi a gestió directa de
l’exercici de l’activitat del servei de l’escola bressol municipal de Sant Quirze del
Vallès.(ANNEX Nº 1).
- Normes d’Organització i funcionament del Centre Escola Bressol Municipal “El Patufet”.
(ANNEX Nº 2).
- Plec de prescripcions tècniques d'aquest encàrrec. (ANNEX Nº 3).
- Marc regulador de les preinscripcions i matriculacions de les escoles bressol.
- Conveni Col·lectiu Estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil amb el codi número
9905615011990.
Amb caràcter específic:
- El Servei d’Educació de l’Ajuntament determinarà durant el més de juliol les empreses que
caldrà contractar per proveir, durant els mesos de setembre a desembre de 2021, ambdós
inclosos, els productes i serveis següents:
- Material didàctic i d’oficina.
- Estris de cuina.
- Anglès.
- Formació del professorat.
- Productes de neteja.
- Aliments pel servei del menjador.
- Assessorament nutricionista pels menús.
- Les contractacions sobrevingudes per substitucions de personal per a l’execució del present
encàrrec de gestió es realitzaran en primera instància a través del servei de Promoció
Econòmica de l’AJUNTAMENT.
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6 SISENA.- MITJANS MATERIALS DE L’ENCÀRREC
L’Ajuntament adscriu en el marc d’aquest encàrrec el be immoble consistent en l’Escola Bressol,
el qual es correspon a l’edificació de la finca 12275, del districte hipotecari número 4 de Sabadell,
inscrit al volum 3744, llibre 258, foli 10.
A l’encàrrec es troben afectes els bens demanials que figuren a l’inventari que consta al plec de
prescripcions tècniques.
L’Ajuntament està obligat a substituir i/o reparar adequadament els bens mobles afectes que es
deteriorin durant la durada de l’encàrrec.
El desenvolupament de les tasques de gestió derivades d’aquest encàrrec COMU les realitzarà a
l’espai d’oficines i despatxos ubicades a l’avinguda Pau Casals, 72-78, que es compartirà amb el
servei d’educació, entre d’altres, amb l’objectiu d’afavorir la coordinació necessària per al
compliment dels objectius de de l’execució de l’encàrrec.

7 SETENA.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
7.1

Prestació i execució

COMU assumeix la prestació i l'execució material del servei de conformitat amb les condicions
que consten en aquest document i els annexos que l’integren.
En el marc del Pla d’Educació Local, l’AJUNTAMENT assumirà la coordinació i el seguiment
pedagògic de l’escola bressol fent-se, així mateix igualment corresponsable del rigorós
compliment i de la correcta execució de les normes de funcionament i de les prescripcions
tècniques que es detallen als annexos d'aquest encàrrec.
Els RRHH subrogats tindran una dependència orgànica a tots els efectes amb COMU i funcional,
a tots els efectes, amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sens
perjudici de la coordinació estable i permanent entre ambdós.

7.2

Disposicions diverses

Així mateix, COMU s’obliga a donar compliment a les disposicions següents.
- Executar les prestacions objecte d’aquest encàrrec d’acord amb les instruccions tècniques i
les coordinacions pertinents amb el Servei Municipal d’Educació, se’ns perjudici de les
facultats de gestió reservades a COMU.
- Realitzar i controlar totes les parts que engloben la gestió econòmica del servei. Més
concretament la seva comptabilitat financera, analítica i pressupostària.
- Sense perjudici de la informació econòmica que es traslladi a la Comissió de Seguiment i
control d’aquest encàrrec, COMU posarà a disposició de la Intervenció municipal la
comptabilitat analítica de costos separada i tota la documentació quan així se li requereixi,
de tal manera que es permeti el control adequat i de forma periòdica dels costos
individualitzats de l’escola bressol municipal.
- Assumir les tasques inherents a la gestió ordinària administrativa i dels recursos humans del
servei.
- Fer constar de manera clara, en totes les activitats que desenvolupi, així com en els materials
produïts en el marc d’aquest encàrrec, el logotip de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya
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7.3

Subrogació de personal

COMU adscriurà per a la prestació del servei el personal subrogat de l’antiga empresa prestatària
del servei d’acord amb l’article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors.
La seva variació en la identificació no haurà de suposar en cap cas una disminució dels efectius
destinats a l’activitat.
Els drets i condicions que regularan el vincle del personal a subrogar amb l’entitat son els previstos
al Conveni Col·lectiu Estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, amb codi núm.
9905615011990.
Aquest personal se subroga de l’anterior prestatari del servei, per la qual cosa en virtut dels
principis constitucionals de igualtat, mèrit i capacitat haurà d’instrumentar-se el corresponent
procés de consolidació dels llocs de treball.
La concreció del procés de consolidació serà consensuada als instruments de seguiment que
preveu l’encàrrec.

7.4

Dotació de personal educador

En quant a la dotació de personal educador en el centre i a la seva organització, COMU s’obliga
a respectar el següent; sense perjudici de les variacions que s’hagin d’introduir en funció de les
necessitats del servei.
La dotació del personal educador i de servei consistirà en un equip educatiu, format per 21
persones amb els següents perfils professionals:
• 1 Persona que farà les funcions de la direcció del centre. Amb Formació de mestre en
Educació Infantil.
• Persones tutores d’aula. 3 de les quals han de tenir la titulació de mestre en Educació Infantil
i 6 Tècniques d’Educació Infantil.
• 5 Persones Auxiliars de tutores d’aula, 2 de les quals a mitja jornada. Amb titulació d‘Auxiliar
en Educació Infantil.
• 2 persones psicopedagogues, a 14 hores setmanals. Sense perjudici de modificacions a les
necessitats del servei.
• 1 Persona Responsable de cuina
• 1 Persona Ajudant de cuina
• 2 personal de neteja
Tot el personal prestarà els seus serveis d’acord amb la jornada i l’horari que requereixin les
necessitats del servei i segons allò establert al Conveni Col·lectiu aplicable.
L’equip educatiu, a més d’atendre els infants dins l’horari lectiu, també els atendran durant
l’acollida de 8 a 9 hores del matí i durant l’estona de menjador i migdiada.
Tot aquest personal comptarà amb la titulació requerida per a la seva tasca, segons dicta el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el DECRET 282/2006, de 4 de juliol,
pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, o normativa que
la substituís.
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En quant al personal de neteja, COMU garantirà que estigui conformat per un mínim de dues
persones, sense perjudici que les necessitats del servei fixades per l'Ajuntament obliguin a una
dotació de personal superior.

7.5

Compliment de disposicions de la Llei 31/1995

COMU haurà de donar compliment a les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, o normativa en vigor que resulti d’aplicació, havent de facilitar a
totes les persones treballadores adscrites al servei una avaluació del seu lloc de treball i adoptant
les mesures necessàries per minimitzar els riscos del lloc de treball i oferint la vigilància de la salut
adequada al lloc de treball i oferint la vigilància de la salut adequada al lloc de treball.

8 VUITENA.- ALTRES DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules del present
document, tots aquells que resultin de la documentació de l’encàrrec i la normativa aplicable,
formant part d’aquest document els seus annexos i totes aquelles modificacions en el seu
desenvolupament.

8.1

Principis que regeixen l’execució de l’encàrrec

Executar l’objecte de l’encàrrec en la forma prevista en aquest i la resta de la documentació que
integra l’expedient administratiu, amb l’assoliment d’un estàndard de qualitat, donant compliment
a la normativa aplicable, de manera ininterrompuda, i amb submissió a les instruccions que fossin
dictades per l’AJUNTAMENT d’acord amb les seves facultats i a les que puguin resultar de la
legislació aplicable en cada moment.

8.2

Obligació d’indemnització pels danys que s’ocasionin com a conseqüència de
l’execució de l’encàrrec.

COMU serà l’única responsable davant l’AJUNTAMENT, a primer requeriment, de l’assumpció del
cost de qualsevol indemnització generada en l’ordre civil, penal, social, administratiu que es
generés com a conseqüència de l’execució de l’encàrrec front als seus treballadors, els ciutadans
o l’AJUNTAMENT, ja sigui conseqüència de les pròpies característiques del servei i
subministrament ofert o qualsevol altra, sense perjudici dels drets que els assisteixen al seu cas
davant dels causants dels fets o les companyies d’assegurances dels riscs.

8.3

Prohibició de subcontractar

COMU podrà subcontractar vàlidament la realització de l’encàrrec en allò estrictament necessari
per l’execució del mateix sempre que l’AJUNTAMENT no disposés ni tingui previst dotar-los en
el marc del propi encàrrec, amb estricta subjecció a la normativa de contractació pública.

8.4

Obligacions qualificades d’essencials

COMU ha de complir la totalitat de les prescripcions establertes per l’AJUNTAMENT relatives a
l’execució de l’encàrrec, havent de destinar els mitjans humans, tècnics i materials necessaris
d’acord amb el present encàrrec, el grau d’exigibilitat deguda, així com tots els que es
corresponguin amb les especialitats que implica la concreta activitat que es tracti.
Produït algun esdeveniment provocat per força major o qualsevol situació d’emergència pública,
amb incidència en la present execució, COMU estarà obligada a acceptar les directrius que al seu
cas l’AJUNTAMENT disposés fins el restabliment de la normalitat, mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública.
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Ambdós intervinents s’obliguen a la necessària adaptació en tot moment als canvis normatius que
sigui preceptiu implantar en el seu funcionament, axií com a la necessària coordinació entre
ambdós ens.
L’AJUNTAMENT està facultat per demanar en qualsevol moment a COMU tota la documentació
que consideri necessària relacionada amb l’execució de l’encàrrec a l’objecte de comprovar el
compliment dels requisits que es detallen en els annexos que conformen aquest document.
A l’extinció de l’encàrrec com a conseqüència de la seva prestació per un altre ens municipal o
tercer, COMU queda obligada a oferir la col·laboració necessària per a l’entrada en funcionament
per part del nou prestatari. A aquests efectes, a requeriment de l’AJUNTAMENT, COMU té
l’obligació de col·laborar sense restriccions amb el tercer per a la correcta transició del servei
sense discontinuïtat.
En cas de vaga, COMU estarà obligada a col·laborar amb l’AJUNTAMENT en atenció a la
naturalesa del servei que es tracta. A aquests efectes COMU haurà de donar coneixement i
comunicar la notificació de l'inici de vaga a l’AJUNTAMENT en el mateix dia que els treballadors
li hagin comunicat. Igualment té l’obligació de remetre immediatament còpia de l'Ordre de l
Administració competent, en la qual es fixin els serveis mínims.

8.5

Obligacions laborals, socials, fiscals, i mediambientals

COMU restarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat,
d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal i en matèria mediambiental, així com tota aquella que li
fos legalment exigible.

8.6

Protecció de dades de caràcter personal

El responsable de les dades de caràcter personal és l'AJUNTAMENT, si bé COMU serà
l'encarregada del tractament d'aquestes, en la mesura que per a prestar els serveis necessita
tractar les dades personals de la ciutadania en la prestació del servei de l’escola bressol municipal.
En la seva condició d’encarregada de les dades, COMU s’obliga a donar compliment a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007,
de 21 de desembre o aquella que la substituís, vigent en cada moment.
COMU, com a encarregada del tractament i tot el seu personal s’obliga al següent:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a
finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres,
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de
l’article 30.2 de l’RGPD.
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. L'encarregat pot
comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb
les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i
per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures
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de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. Tanmateix, s’autoritza el tractament
de les dades del responsable que realitzin les persones físiques o jurídiques que prestin els
seus serveis a la COMU, actuant dins del marc organitzatiu d'aquest en virtut d'una relació
mercantil i no laboral i a les empreses i professionals que COMU tingui contractades en el seu
àmbit organitzatiu intern perquè li prestin serveis generals o auxiliars (serveis informàtics,
assessorament legal, auditories, comptabilitat, etc.). En tot cas caldrà portar un registre de
totes les categories d'activitats de tractament efectuades. Aquest registre, que ha d’estar a
disposició de l’autoritat de control.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat
i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.
i) Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L'encarregat del tractament ha
d’informar el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 24 hores, de la descripció detallada de la possible violació de la seguretat
de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la
informació rellevant per documentar i mesures provisionals adoptades. La notificació no és
necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per
als drets i les llibertats de les persones físiques.
j) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte
al responsable.
k) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents: Accés,
rectificació, supressió i oposició, Limitació del tractament, Portabilitat de dades i a no ser
objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).
L'encarregat del tractament ha de resoldre, per compte del responsable i dins del termini
establert, les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició,
limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec.
l) Dret d’informació. L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les
dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el
format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans
d’iniciar la recollida de les dades.
Finalitzada la prestació del servei, COMU sol·licitarà per escrit a l´AJUNTAMENT les instruccions
sobre el destí que ha de donar a les dades personals tractats. L´AJUNTAMENT comunicarà a la
COMU quina acció, d'entre les següents, ha de dur a terme amb les dades:
a. Retornar al Responsable les dades i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta
la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els entorns
físics o virtuals utilitzats per COMU.
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b. Lliurar les dades a l'altra encarregada que designi per escrit l´AJUNTAMENT i, si escau, els
suports on constin. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els
entorns físics o virtuals utilitzats per COMU.
c. Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. COMU ha de certificar la destrucció
per escrit i lliurar el certificat a l’AJUNTAMENT.
En tot cas, COMU ha de conservar una còpia de les dades, degudament bloquejades, en tant
poguessin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació del servei.

8.7

Confidencialitat de la informació

D’acord amb l’article 133 de la LCSP, COMU haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a la prestació de l’encàrrec.
COMU ha de posar en coneixement de l’AJUNTAMENT de forma immediata qualsevol incidència
que es produeixi durant l’execució de l’encàrrec que pugui afectar la integritat o confidencialitat de
les dades de caràcter personal.

8.8

Drets a la pròpia imatge

En quant al dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per
la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge. En conseqüència, és necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de
publicar imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, en els webs dels centres
educatius, o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre.
La Direcció del centre, o l’equip directiu en cas que així es determini, serà responsables únicament
d'allò que es capti dins del recinte del centre. Així, qualsevol captació d'imatge efectuada dins del
recinte del centre requereix l’autorització prèvia de la Direcció o l’equip directiu, autorització que
s'ha d'acreditar degudament. Si les imatges identifiquen persones, cal el consentiment de les
persones afectades o dels seus representants legals, en què s'ha d'explicitar la finalitat concreta
de la captació.
La Direcció del centre, o l’equip directiu en cas que així es determini, no és responsable de la
captació d’imatges en espais públics externs al centre. Per obtenir el consentiment quan aquest
sigui necessari, el centre ha d'informar de la possibilitat de publicar al web del centre o en revistes
o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges o dades personals de l'alumne en
activitats lectives, complementàries o extraescolars.
Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament identificables, que s'obtenen per
qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a ser
reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o
qualsevol altre mitjà de difusió pública. D'acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia
imatge no impedeix la informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una
persona apareix merament com accessòria dintre de l'esdeveniment o quan les persones que hi
apareixen no es poden identificar. En aquests casos no cal demanar-ne el consentiment.

8.9

Facultats de l’AJUNTAMENT

- Ordenar discrecionalment l’execució de l’encàrrec per implantar les modificacions que
aconselli l’interès públic.
- Fiscalitzar l’execució de l’encàrrec i la documentació relacionada amb l’objecte del mateix, i
dictar ordres per mantenir el nivell de les prestacions
- Extingir l’encàrrec quan ho consideri convenient, prèvia oportuna tramitació administrativa.
- Totes aquelles derivades del present document i de la normativa aplicable.
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COMU tindrà dret a obtenir la corresponent compensació econòmica o indemnització en els casos
de modificació o extinció instada unilateralment per l’AJUNTAMENT, sempre que acrediti
convenientment la realitat i quantia dels danys i perjudicis que li hagi provocat aquesta
circumstància.

9 NOVENA.- OBLIGACIONS VINCULADES AMB TRANSPARÈNCIA

L’article 3.1.b. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern -LTCAT-, disposa que el seu àmbit d’aplicació s’estén a les societats
mercantils en les que participa de forma majoritària alguna de les administracions que ha identificat
anteriorment i entre les quals consta l’administració local. També resultaran d’aplicació les
previsions del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública.
Sent d’aplicació, COMU en compliment de les disposicions que s’hi contenen, es troba obligada
en el sentit que es refereix a continuació als efectes de determinació aplicada al cas concret

9.1

De l’organització institucional de la societat

1. La descripció de l’organització de la Societat.
L’estructura organitzativa interna de la Societat amb la identificació dels responsables dels
diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals.
2. L’objecte social, amb indicació de l’òrgan/s que l’exerceix/en en cada cas.
3. Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament de la Societat.
4. La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit (en
el seu cas).

9.2

De la plantilla de la societat, relació de llocs de treball i el règim retributiu

1. La relació de llocs de treball, la plantilla i la relació de contractes temporals.
2. Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
3. Les llistes que eventualment es creïn per accedir als processos de formació i promoció.
4. La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats
amb l’Administració, que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una
obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim
de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.
5. La informació ha d’incloure el nombre de persones alliberades sindicals que hi ha en l’àmbit
de la Societat, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els
alliberaments generen i el nombre d’hores sindicals utilitzades.

9.3

De la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària

1. El pressupost (previsió d’ingressos i despeses), amb la descripció de les partides
pressupostàries anuals i les dades de llur execució i de llur liquidació, i el compliment dels
objectius, en el seu cas.

Pàgina 18 de 25

2. Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Consell
d’Administració i del personal directiu de la societat i les indemnitzacions que han de
percebre en deixar d’exercir el càrrec.
3. La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels
empleats de la societat.
4. Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de
fiscalització dels òrgans de control extern que els hagin emès.

9.4

De la informació relativa a la gestió patrimonial

La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general de patrimoni pel que fa als
béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial, adscrits a
l’entitat per l’oferiment de l’encàrrec, al seu cas.

9.5

De la informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni

En matèria de planificació i programació ha d’incloure: els plans i els programes anuals i
pluriennals, de caràcter general o sectorial.

9.6

En matèria de contractació

1. La informació sobre els òrgans de contractació de la societat amb la indicació de la
denominació exacte, el telèfon, i les adreces postals i electròniques.
2. La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de
contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les
condicions d’execució.
3. La informació sobre els contractes programats.
4. Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i adjudicació, el
procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de
licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions
respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació. Aquesta
informació ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.
5. Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les
resolucions anticipades.
6. 6.Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses
classificades.
7. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
8. Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en
matèria de contractació.
9. Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions
judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i
resolució de contractes.

9.7

Reutilització de la informació, condicions i modalitats

1. Els subjectes autoritzats han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en
format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure
la interoperabilitat entre les administracions, dins els límits establerts per la normativa sobre
reutilització de la informació del sector públic.
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2. La informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la
reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la
creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades.
3. La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels
supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de
reconeixement de creative commons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a
la sol·licitud prèvia de l’interessat.
4. El Portal de Transparència ha d’especificar el tipus de reutilització aplicable a la informació
que conté, i també ha d’incloure un avís legal sobre les condicions de la reutilització.
5. S’ha de garantir que en el procés de reutilització no s’altera el contingut de la informació
reutilitzada ni se’n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de les dades i indicar la
data de la darrera actualització.

9.8

Objectius bàsics que cal assolir amb la informació indicada

1. Elaborar i disposar el conjunt de dades, elements i documentació subjecta a Transparència,
en la forma prevista en la norma.
2. Remetre a l’entitat local tota la informació que ha de ser inclosa al Portal de la Transparència.
3. Disposar d’un Portal de Transparència i publicar la informació subjecta a transparència.
4. Determinar amb claredat i precisió els òrgans societaris responsables del compliment dels
deures i obligacions establerts en matèria de transparència.

9.9

Mitjans per assolir els objectius bàsics de forma sostenible i sostinguda en el
temps

1. Adquirir formació adaptada als diferents nivells i responsabilitats.
2. Seleccionar, adquirir i implantar les eines que han de permetre que l’activitat societària es
desenvolupi en un entorn plenament digital, orientat a garantir la transparència en la gestió.
3. Efectuar la revisió dels processos de planificació, gestió, execució i avaluació (cicle PDCA)
de les tasques de producció i prestació de serveis i activitats, per adequar-los al nou entorn
tecnològic i legal; i procedir a la seva implantació i manteniment.
4. Desenvolupar els treballs necessaris per disposar de la totalitat de la informació que ha de
ser objecte de transparència.

9.10 Codi de conducta
COMU resta inclòs en l’àmbit d’aplicació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de
l’AJUNTAMENT, aprovat per acord de ple de 29 de juny de 2017.

10 DESENA. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ
Amb la finalitat de realitzar una coordinació tècnica i un seguiment acurat del compliment de les
obligacions estipulades en l’encàrrec i l’avaluació de la prestació del serveis, es determinen a
continuació les eines de seguiment, control i avaluació.

10.1 Constitució d’eines de coordinació i seguiment
Sens perjudici del que correspon al Consell d’Administració i Junta General de COMU i a
l’AJUNTAMENT en relació a la responsabilitat d’execució del present contracte programa, es
constituiran i desenvoluparan les següents eines de coordinació i seguiment.
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10.1.1 Comissió de seguiment
La seva composició vindrà integrada per un/a responsable i/o tècnic/a dels següents
departaments/ serveis i organismes:
- Secretaria
- Serveis econòmics/intervenció
- Servei d’educació
- Alcaldia
- 1 Representant de cada grup municipal
- COMU
Aquesta comissió de seguiment es constituirà durant el mes següent de la signatura d’aquest
contracte-programa i les seves funcions seran les següents:
- Avaluar el grau d’assoliment dels objectius i compromisos establerts en el contracte
programa.
- Proposar, si s’escau, les mesures correctores que consideri necessàries per a garantir el
compliment del Contracte programa.
- Proposar, si s’escau, l’actualització i/o adequació de les clàusules i/o objectius del contracte
programa.
- Sol·licitar a COMU i/o Servei d’educació la informació necessària per al correcte seguiment
de l’encàrrec.
- Altres funcions que li sigui expressament encarregades per les parts d’aquest Contracte
Programa.
- Emetre anualment un informe d’avaluació del grau d’acompliment dels objectius i de les
actuacions establertes en el present i elevar-lo a les parts contractants durant els dos mesos
següents de la finalització de l’exercici pressupostari, i al qual s’haurà d’afegir la liquidació
del pressupost del curs, segons la clàusula 3.4.6.
COMU serà l’encarregada de convocar la comissió de seguiment, així mateix COMU
confeccionarà de forma col·legiada amb el servei d’educació la proposta d’ordre del dia, la
contrastarà amb la intervenció municipal i secretaria per si consideressin necessària la inclusió de
punts que calgui tractar. Obtinguda la seva resposta tancarà l’ordre del dia que serà signat per
l’alcaldessa.
La convocatòria de la Comissió de seguiment i la documentació que hagi de ser tractada
conseqüència de l’ordre del dia haurà de ser posada a disposició amb una setmana d’antelació,
per mitjans designats als seus integrants i als destinataris que haguessin de trobar-ser presents
en atenció als punts que haguessin de ser tractats.
La comissió de seguiment es reunirà trimestralment o sempre que sigui necessari a petició d’algun
dels membres que la conformen i aixecarà acta de cadascuna de les seves reunions i elevarà, en
cas necessari, les seves propostes al Consell d’administració de COMU i a l’òrgan competent de
l’ajuntament. La Secretaria de la Comissió serà exercida per la Secretaria Municipal, o delegada
en la persona funcionària que correspongui.
Els integrants de la comissió de seguiment tenen l’obligació d’assistir a les sessions que es
celebrin. En cas de no poder assistir, haurà de delegar en altre persona del servei.
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10.1.2 Comissió de coordinació
La seva composició vindrà integrada per un/a responsable i/o tècnic/a dels següents
departaments/ serveis i organismes:
- Direcció de l’escola Bressol
- Servei d’educació
- COMU
- Alcaldia
La Comissió de Coordinació podrà valorar l’assistència a la mateixa del personal dels Serveis
Municipals, així com els representants de les famílies, que consideri en cada moment.
Aquesta comissió de coordinació es constituirà durant el mes següent de la signatura d’aquest
contracte-programa i les seves funcions seran les següents:
Realitzar el seguiment i l’avaluació de:
- La gestió i funcionament del centre d’educació infantil d’acord amb la normativa reguladora
- La gestió i funcionament del servei d’acollida permanències
- La gestió i funcionament del servei de menjador descans
- La gestió i funcionament dels serveis educatius complementaris
- La consecució dels objectius en relació als infants, les famílies i el territori
- El seguiment del personal de l’escola Bressol
- Els protocols de funcionament del servei d’escola bressol
- Proposar i avaluar el Projecte Educatiu i el Pla anual del centre.
El Servei d’educació serà l’encarregat de convocar la Comissió de coordinació, així mateix
confeccionarà la proposta d’ordre del dia.
La Comissió de coordinació es celebrarà el primer dilluns de cada mes En el cas que sigui festiu
o pont per algun dels seus assistents, es trasllada al següent dia hàbil posterior a aquest dilluns.
Els integrants de la Comissió de coordinació tenen l’obligació d’assistir a les sessions que es
celebrin. En cas de no poder assistir, hauran de delegar en altre persona del servei.

10.2 Avaluació anual
Correspondrà a l’AJUNTAMENT avaluar l’informe / memòria anual que COMU i el Servei
d’Educació li haurà lliurat com a màxim dos mesos després de la liquidació del pressupost, que
incorporarà:
- La memòria de les reunions de les comissions de seguiment
- La memòria de les comissions de coordinació
- El detall de les tasques dutes a terme de supervisió i control de la prestació del servei
- Els informes i propostes de millora / variacions / adaptacions / modificacions proposades,
executades, elaborades i/o aprovades.
- El grau de qualitat i compliment del servei de conformitat amb els indicadors i paràmetres de
control varis establerts en aquest document i els annexes que l’integren,
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- Un pronunciament relatiu al grau d’assoliment de les obligacions referides a Transparència
incloses en el clausurat d’aquest document.
- Liquidació del pressupost anual.

11 ONZENA.- INDICADORS
Els criteris, indicadors i vinculats que hagin de permetre la visualització dels resultats de la
prestació objecte de l’encàrrec son establerts en aquest document i els seus ANNEXES.
A banda tots aquells que durant la seva execució vagi determinant l’AJUNTAMENT.
COMU haurà de retre comptes a l’AJUNTAMENT, en la periodicitat establerta, segons apartat
10.2:
- preceptivament, als extrems que han estat establerts en aquest document que es donen per
reproduïts i aquells que l’AJUNTAMENT estableixi al llarg de la seva execució;
- potestativament, en aquells extrems que mutu propi COMU consideri que puguin contribuir
a deixar constància de l’assoliment dels objectius establerts a l’article 3 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que són el fonament i justificació del més
adequat oferiment de l’activitat econòmica prestacional a través de la utilització d’aquesta
concreta figura jurídica.
Es tracta d’indicadors objectius que han de facilitar el seguiment de determinats criteris
parametritzables i comparatius que permetran verificar el compliment de les normes de qualitat,
el manteniment de satisfacció dels interessos generals de la ciutadania i que garanteixin alhora
el control de la sostenibilitat i la eficiència que ha de presidir en tot moment la fórmula de gestió
directa del servei escollida per l’AJUNTAMENT.
En tot cas han d’estar enfocats a la satisfacció de les persones usuàries del servei, entenent com
a tals els infants inscrits a l’escola bressol i les seves famílies.

11.1 Transparència
Resultat auditoria anual de comptes (externa):
Auditoria favorable.
Es compararan el número de notes desfavorables per part dels auditors.
Adequació a la Llei de transparència:
COMU acompleix les obligacions que es desprenen de la Llei de transparència.
Publicació del resultat dels indicadors més rellevants:
COMU publica al seu web el resultat del sistema d’indicadors- aquests
i els inclosos als annexes i al seu cas el que hagués afegit la pròpia entitat o l’AJUNTAMENT-.

11.2 Econòmics
a. Evolució del cost de la prestació contractada:
Comparativa per anys i conceptes, a partir del 2n exercici.
b. Evolució dels ingressos derivats de la prestació del servei
Comparativa per anys i conceptes, a partir del 2n exercici.
c. Aportació econòmica anual per part de l’Ajuntament:
Comparativa de l’import anual aportat per l’Ajuntament a COMU
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d. Nivell d’execució dels ingressos i les despeses
Comparativa, en percentatge, del pressupost executat respecte del pressupost aprovat.
e. Cost per plaça
Comparativa entre el nombre de places i el cost de prestació del servei.
f. Finançament del servei
% de representació en aportació dinerària de cada agent finançador (Famílies, Generalitat,
Ajuntament)

11.3 Qualitatius
a. Ràtio d’alumnes
Ràtio d’alumnes per professora a les aules i menjador
b. Resultat enquestes satisfacció semestral de les persones usuàries
Resultat favorable i progressiu a les enquestes de satisfacció
c. Reclamacions
Número de reclamacions de les persones usuàries. evolució

11.4 Recursos humans
a. Grau de rotació del personal:
Plantilla estable i sense incidències laborals.
b. Accions formatives proposades:
Número d’accions formatives, ascendent.
c. Grau d’assoliment i aprofitament de les accions formatives:
Resultat de les accions formatives implementades i augment de la qualitat del servei.
d. Absentisme laboral:
Absentisme laboral, descendent.

12 DOTZENA.- CLÀUSULA INTERPRETATIVA GENERAL
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment de
l'encàrrec seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, en el
marc de la Comissió de Seguiment.
En cas de discrepància en el resultat seran resoltes per l’AJUNTAMENT, amb els informes tècnics
i de Secretaria i Intervenció que al seu cas fossin procedents.
Així mateix, en cas de discrepància entre el clausulat del present encàrrec i el plec de prescripcions
tècniques que consta com annex 3 s’aplicaran preferentment les previsions del clausulat de
l’encàrrec.
Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via administrativa.
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13 TRETZENA.- ENUMERACIÓ ANNEXES
ANNEX Nº 1: Memòria relativa a l’estudi de la conveniència i oportunitat del canvi a gestió directa
de l’exercici de l’activitat del servei de l’escola bressol municipal de Sant Quirze del Vallès.
ANNEX Nº 2: Normes d’Organització i funcionament del Centre Escola Bressol Municipal “El
Patufet”.
ANNEX Nº 3: Plec de prescripcions tècniques d'aquest encàrrec.
ANNEX Nº 4: Pressupost dels cursos 2021-2022 a 2025-2026.
I, en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, obligant-se en tots el seus extrems,
signen les parts del present encàrrec, per duplicat exemplar i a tots els efectes, el lloc i la data
establerts en el municipi de Sant Quirze del Vallès.

L’alcaldessa,

La Gerent,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Ana M. Vivas Barnola

Dono fe,
El secretari accidental

Pedro A. Gallego Cañizares
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0. INTRODUCCIÓ
Amb l’objectiu de reordenar les accions municipals en l’àmbit de l’educació i
redefinir quines han de ser les polítiques públiques futures, la Regidoria d'Educació
de l’Ajuntament de Sant Quirze, fa revisions continuades del seu Pla Educatiu Local
(PEL) del municipi, amb la implicació dels diferents agents socioeducatius.
Aquest Pla Educatiu, manté de manera indissociable una mirada atenta sobre la
gestió municipal i la seva eficiència, però també sobre la dualitat entre qualitat
educativa i la sostenibilitat social i econòmica.
Aquesta tasca de revisió per part de l’Ajuntament va permetre re-qüestionar
elements relacionats de màxima importància, com ara l’actual gestió de l’Escola
Bressol El Patufet, i fer-se preguntes sobre si un altre model permetria una encara
millor eficiència i eficàcia del recurs, alhora que avantatges per les famílies usuàries
i la població de Sant Quirze en general.
L’Ajuntament, en aquets procés de revisió, va analitzar elements que son cabdals
per garantir l’equitat entre les seves usuàries, fent-se preguntes sobre l’adequació
del servei i el seu preu públic en relació al context socioeconòmic de la població,
sobre si les seves polítiques públiques afavorien l’equitat en l’accés al serveis en
funció de la renda de les famílies. Si hi ha famílies que no poden accedir a la
matrícula per raons socioeconòmiques, els nivells d’ocupació del centre, la formació
continuada dels docents, i un llarg etcètera.
Però també qüestions relacionades amb la conveniència de millorar la gestió
municipal d’aquest servei a partir d’un major control sobre la informació (rendibilitat,
avaluació del compliment, indicadors, auditories, etc.) i per descomptat, si és
possible millorar el seu rendiment econòmic, per alleugerir la càrrega econòmica
que comporta als pressupostos de l’Ajuntament.
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Com a conseqüència d’aquesta tasca de revisió i anàlisi continuat en busca de
l’excel·lència en els serveis oferts, l’Ajuntament encarrega al Col·lectiu Ronda el
present estudi amb l’objectiu d’analitzar i quantificar els avantatges econòmics i
socials d’un possible canvi de model de gestió municipal de l’escola bressol, així
com proposar la millor fórmula per una possible reorientació del servei.

1. MEMÒRIA TÈCNICA DEL SERVEI
1.1. Marc Jurídic
1.1.1. Normativa aplicable
La legislació bàsica aplicable és la següent:
- 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 ("LBRL")
- Articles 66, 243, 244 i 249 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ("TRLMC").
- 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, Serveis i Activitats dels Ens Locals ("ROAS").
- Article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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1.1.2. Competència de l'Ajuntament en matèria d'escoles bressol
Segons ens ha recordat recentment la Sala Contenciosa Administrativa del
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA en les seves importants
Sentències de 17 de novembre de 2017 (recurs núm. 448/2014) i de 20 de
desembre de 2017 (recurs núm. 495/2014), l'article 27 de la LBRL preveu la
possibilitat que les comunitats autònomes puguin delegar les seves competències
en determinades matèries, entre les quals es troba precisament la relativa a la
creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat
pública de primer cicle d'educació infantil.
En allò que es refereix a l'ensenyament infantil, si bé és cert que l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 131.2, atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d'ensenyament infantil en determinats aspectes
-la determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i
la regulació dels centres en què s'imparteix aquest cicle, o el règim de sosteniment
amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els
imparteixen, entre d'altres qüestions-, no ho és menys que el seu article 84.2.g)
és meridià quan atribueix als governs locals la competència sobre
planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil com a competència
pròpia, en els termes que estableixin les lleis.
Segons conclouen aquelles sentències que hem esmentat del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, malgrat que la legislació ordinària no ha arribat a
concretar a quin nivell de l'Administració local pertoca exactament aquesta
competència pròpia dels Ens Locals prevista a l'article 84.2.g) de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, del marc normatiu aplicable "es pot deduir inicialment
que, d'acord amb els criteris establerts a l'article 66.4 de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya, aquesta competència ha de correspondre als
Ajuntaments, si més no els que disposen de capacitat de gestió suficient
(...)".
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Aquest article 66.4 del TRLMC a què fa expressa menció el Tribunal estipula que
les lleis han de determinar les competències dels municipis en funció de (i) els
principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de
la gestió administrativa als ciutadans, (ii) la capacitat de gestió dels municipis, amb
una consideració especial a la seva demografia i als sotmesos a règim municipal
especial, (iii) les característiques pròpies de cada activitat pública i (iv) el principi
d'igualtat del ciutadans en l'accés als serveis públics. Així mateix, l'article 66.3.o)
del propi TRLMC estableix que una de les competències pròpies de tot municipi
és "la participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb
l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la
participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria".
I tot això sense perjudici de la responsabilitat financera que ostenta la Generalitat
de Catalunya en matèria d'escoles bressol. En efecte, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, seguint amb les sentències a què ens estem referint,
emfatitza que uns dels principis que informa el règim local és el de la suficiència
financera, el qual s'infereix tant de la Constitució -article 142- com de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya -217 i 219-, en el sentit que s'ha de garantir a les
administracions locals la disponibilitat de recursos suficients, ja sigui a través de
recursos tributaris o a partir de transferències de les administracions superiors,
mitjançant la participació en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, i
també a partir de les subvencions provinents d'aquestes administracions estatal i
autonòmica.
Al fil d'això, el Tribunal exposa de forma il·lustrativa la incidència d'aquest principi
de suficiència financera en l'àmbit de les escoles bressols gestionades pels
Ajuntaments en virtut de la referida competència que com hem vist li reconeix com
a pròpia l'article 84.2.g) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya:
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"El principi de suficiència financera es projecta en tota l'activitat municipal
sigui en relació a

les competències pròpies o delegades. En aquesta direcció

cal esmentar particularment l'article 219 de l'Estatut d'autonomia, precepte que
garanteix als governs locals la disponibilitat dels recursos suficients per a afrontar
la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls
delegui, afegint que tota nova atribució de competències ha d'anar acompanyada
de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les
correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i
efectiu dels serveis traspassats. Fins i tot s'estableix que el compliment d'aquest
principi és una condició necessària perquè entri en vigor la transferència o la
delegació de la competència.
La legislació bàsica és així mateix prou explícita en aquest sentit. Així, en
l'àmbit de les competències pròpies, l'article 25 de la Llei 7/85 determina que la
Llei que atribueixi la suficiència financera de les entitats locals, de forma que s'eviti
una major despesa a les Administracions.
Pel que fa a les competències delegades, l'article 27 de la mateixa Llei de
bases del règim local disposa en el mateix sentit que la resolució de delegació
haurà de determinar els medis personals, materials i econòmics que
l'Administració delegant atribueixi, sense que pugui suposar una major despesa
per a les Administracions.
Per tant, el plantejament de la normativa general és ben clara en garantir
que l'atribució de

competències

a

les

Administracions

locals

imposa

indefugiblement l'atribució dels recursos corresponents. En conseqüència es
indiferent que en el cas de l'educació infantil estiguem davant una competència
delegada en els termes de la Llei de bases del règim local, o bé una competència
atribuïda com a pròpia per l'Estatut d'Autonomia (...)".
Per últim, el Tribunal finalitza el seu raonament jurídic fent menció a la normativa
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concretament aplicable en matèria d'ensenyament i d'escoles bressol, la qual
serveix per confirmar la responsabilitat que ineludiblement ostenta la
Generalitat de Catalunya pel que fa al finançament de les escoles bressol de
titularitat municipal:
"La legislació d'ensenyament reitera l'anterior plantejament. En efecte,
l'article 1 de la Llei 5/2004, de creació de llars d'infants de qualitat, incorpora
les llars d'infants municipals a la xarxa de titularitat pública i el article 4 les
considera part del sistema educatiu, circumstància que comporta la
responsabilitat financera de l'administració educativa segons allò que
disposen l'article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 204 de la Llei 12/09
d'educació. La mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 imposa al
Govern la responsabilitat de dotar les partides pressupostàries necessàries
en els pressupostos de la Generalitat a aquests efectes.
En el mateix sentit es manifesta la Llei 12/2009, d'educació. Així, l'article
42.3 determina que el sosteniment dels centres públics ha de quedar
establert als pressupostos de la Generalitat amb un criteri de suficiència,
criteri que han de seguir també els convenis que l'Administració educativa
subscrigui amb l'Administració local. Mes concretament, l'article 198.1
disposa que el Departament ha d'establir una oferta de places per a infants
de zero a tres anys, i l'apartat 2/ preveu específicament que el mateix
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de
titularitat municipal, sense perjudici que doni preferència a les necessitats
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits
i en zones rurals.".
Per tant, aquests pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
han permès esvair els dubtes interpretatius que l'ordenament jurídic plantejava en
quant a l'abast i els límits dels diversos títols competencials que concorren en
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l'àmbit de les escoles bressol, des del moment que consagra la competència
pròpia dels Ajuntaments catalans sobre la planificació, l'ordenació i la gestió de
l'educació infantil i, alhora, reconeix la responsabilitat de la Generalitat en quant al
finançament de les escoles bressol gestionades pels municipis.

1.1.3. Respecte l’òrgan competent
D’acord amb el previst a l’article 22.2. f) de la LBRL, correspon al Ple municipal
l’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de
municipalització.
En quant al quòrum de vot que és exigible en el si del Ple municipal per tal
d’acordar la reinternalització del servei d’escola bressol, el punt de partida ha de
ser l’article 47 de la mateixa LBRL, el qual estableix en el seu primer apartat que,
com a regla general, els acords de les corporacions locals s’adopten per majoria
simple, és a dir, quan els vots afirmatius superen els negatius.
No obstant, l’article 47.2 estableix un llistat de matèries en les quals la presa de
decisions, en canvi, passa necessàriament pel vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres de l’ens local de què es tracti. Entre els supòsits
que en aquest precepte es contemplen mereix ser destacat el previst a la seva
lletra «k», el qual es refereix expressament a la «municipalització o
provincialització d’activitats en règim de monopoli i aprovació de la forma concreta
de gestió del servei públic corresponent».
Cap altra de les matèries previstes a l’article 47.2 és assimilable a la que aquí ens
interessa, en el qual el que s’hauria d’acordar, en el seu cas, és la reinternalització
d’un servei públic ben concret, com és el d’escola bressol.
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Així les coses, s’ha d’entendre que, en el cas que ens ocupa, s’aplicaria la regla
general prevista a l’article 47.1 de la LBRL (majoria simple) i no pas la regla
específica del seu article 47.2 (majoria absoluta), atès que, com tindrem
oportunitat de justificar al llarg d’aquest expedient, el servei d’escola bressol no es
tracta d’un servei essencial reservat per la LBRL als ens locals ni tampoc és un
servei mínim d’obligada prestació municipal, per tant no és una activitat que
passarà a realitzar el Consistori en règim de monopoli sinó que el desenvoluparà
en un context de lliure concurrència amb el sector privat, el que exclou l’aplicabilitat
al present cas de l’article 47.2.k de la LBRL.
A més, els termes de l’article 47.2 s’ha d’interpretar de forma rigorosa i estricta, en
instaurar en definitiva un règim d’aprovació d’acords que es configura com a
«excepcional» (majoria absoluta) enfront la regla que explícitament es conceptua
com a «general» a l’article 47.1 (majoria simple), el que ens porta a concloure que
el terme «municipalització» que utilitza no es pot interpretar de forma àmplia i, en
conseqüència, que s’està referint a aquella activitat consistent en convertir en
públic un servei que tenia la condició d’exclusivament privat i no pas a la
modificació de la forma de gestió d’un servei que ja de per sí ostentava la condició
de públic, com és el d’escola bressol.

1.1.4. Relatiu al procediment i a l'expedient per a la determinació de canvis
en la forma de gestió
L’article 188.5 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
("ROAS"), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que el canvi en la
forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del
procediment previst en els articles 159 i 160, en els aspectes aplicables. A
continuació transcrivim el contingut literal d’ambdós articles:
"Article 159 Expedient per a la implantació del servei
12

1. La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el
règim jurídic de la prestació.
2. El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes
següents:
a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb
la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació
que ha de percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau,
aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.
3. El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que
l’activitat de què es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha
de determinar l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans.
4. Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local, quan en justifiqui
la necessitat, compta amb l’assistència tècnica i jurídica del consell
comarcal, de la diputació i de l’Administració de la Generalitat per mitjà dels
respectius serveis d’assistència local.
Article 160 - Procediment per a l’establiment dels serveis
1. L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
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Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que,
si s’escau, han exercit la iniciativa.
2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments
formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte
d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes
econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.".
Per altra banda, atesa la naturalesa d’activitat econòmica del servei i el fet que
una de les possibles formes de gestió resultants és la gestió directa per
personificació pública mercantil, s'ha de prendre en consideració el que preveu
l’article 86 de LBRL, conforme el qual les Entitats Locals podran exercir la iniciativa
pública pel desenvolupament d’activitats econòmiques, sempre que estigui
garantint el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la
sostenibilitat financera de l’exercici de les seves competències.
Seguint aquest fonament, i atès que una de les possibilitats per gestionar el servei
municipal d'escola bressol podria ser la creació d’una societat mercantil local, no
es pot obviar la motivació de la seva conveniència i oportunitat. En l’expedient
acreditatiu de la conveniència i oportunitat de la mesura haurà de justificar-se que
la iniciativa no genera risc per la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda
municipal, havent de contenir un anàlisi de mercat, relatiu a l’oferta i a la demanda
existent, a la rendibilitat i als possibles efectes de l’activitat sobre la concurrència
empresarial.
El ROAS regula el procediment per a l’exercici de les activitats econòmiques per
les entitats locals en règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de
mercat en els articles 142 i següents, exigint un acord inicial del Ple de la
Corporació que designi una Comissió d’estudi integrada per membres de la
Corporació i personal tècnic, la redacció d’una memòria justificativa que haurà de
ser presa en consideració pel Ple abans del seu sotmetiment a informació pública
14

i una aprovació final pel Ple. També l’article 243 del TRLMC regula el procediment
amb els mateixos tràmits.
Pel que fa a la tramitació, aquest procediment és similar al que preveu el text legal
pel canvi de la forma de gestió d’un servei, preveient però que sigui el Ple l’òrgan
que iniciï l’expedient i que aprovi inicialment la memòria justificativa. Sí que caldrà
que la memòria contingui les justificacions oportunes de la sostenibilitat financera
de la forma de gestió escollida i la conveniència i oportunitat de la creació de la
societat mercantil local si aquesta és la forma de gestió resultant. En aquest darrer
cas, com acabem d'indicar, en l’expedient acreditatiu de la conveniència i
oportunitat de la mesura haurà de justificar-se que la iniciativa no genera risc per
la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, havent de contenir
un anàlisi de mercat, relatiu a l’oferta i a la demanda existent, a la rendibilitat i als
possibles efectes de l’activitat sobre la concurrència empresarial.

1.1.5. Fases del procediment
A continuació,

amb un detall en algun cas merament enunciatiu, s’exposen

sintèticament quines son les fases del procediment i el que haurà de constar a
l’expedient:
Fase 1:
L’expedient de canvi de gestió del servei públic d’escola bressol es porta a terme,
de manera inicial, en una primera fase, mitjançant un Acord de Ple amb el següent
que determini l’inici de l’expedient i la designació d’una comissió d’estudi integrada
per membres de la corporació, personal tècnic, que ha de redactar una memòria
justificativa.
Fase 2:
La comissió d’estudi ha de redactar la memòria justificativa que contingui els
elements per valorar l’eficiència i sostenibilitat econòmica de cada forma de gestió.
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La indicada memòria podrà, en el seu cas, incorporar propostes referents a les
característiques del servei, a la reglamentació el règim estatutari dels usuaris del
servei, al sistema retributiu, i a qualsevol altres aspecte vinculat amb la forma de
gestió que es proposi.
En la redacció de la memòria justificativa per part de la Comissió d’Estudi, i d’acord
amb el previst als articles 85 i 86 de las LBRL, i concordants del ROAS, caldrà
tenir present el següent contingut mínim:
- Ha de tenir en compte criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la
inversió.
- L’assessorament rebut incloent els informes sobre el cost del servei i el suport
tècnic que hauran de ser publicitats.
- Ha de justificar el compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera de l’exercici de les seves competències.
- Ha de justificar que la iniciativa no genera risc per la sostenibilitat financera del
conjunt de la Hisenda municipal, contenint anàlisi de mercat, relatiu a l’oferta i a la
demanda existent, a la rendibilitat i als possibles efectes de l’activitat local sobre
la concurrència empresarial.
- La justificació de la conveniència i la oportunitat de la iniciativa i del interès públic
que concorri en l’activitat, amb la valoració, entre d’altres, dels avantatges socials
derivats dels béns o serveis a produir o de l’activitat a prestar, els llocs de treball
a crear de forma directa o indirecta, el suport a d’altres activitats locals, la difusió
de tecnologia i qualsevol altres.
- El pressupost financer, la rendibilitat i l’anàlisi cost – benefici.
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- La forma jurídica, les normes reguladores i els estatuts de la societat o
organisme.
- L’àmbit d’actuació de la societat o organisme.
- Els supòsits d’acabament de l’activitat. En qualsevol cas, no es pot superar el
termini de tres mesos de treball de la Comissió d’estudi, per tal que aquesta lliuri
la memòria per la seva presa en consideració pel Ple.
Fase 3:
Un cop hi hagi constància a l’expedient de la memòria justificativa de
l’assessorament rebut que s’elevarà al Ple per a la seva aprovació, on s’inclouran
els informes sobre el cost del servei, així com el recolzament tècnic rebut, que
hauran de ser publicitats. A aquest efecte, és necessari l’informe de l’interventor/a
que valorarà la sostenibilitat financera de las propostes plantejades, de conformitat
amb el que preveu l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. També requerirà l’informe preceptiu
emès pel Secretari/a de la Corporació.
Per tant, la tramitació davant el Ple municipal requereix:
a) Un acord d’aprovació inicial de presa en consideració de la memòria justificativa
de la proposta de canvi de forma de gestió elaborada per la Comissió d’Estudi, i
l’aprovació inicial dels acords que es corresponguin en funció de la proposta que
incorpori dita memòria (canvi de forma de gestió, canvi en la reglamentació i règim
estatutari del servei, del sistema retributiu, creació d’ens de gestió, i a qualsevol
altres aspectes vinculats amb la forma de gestió que es proposi). L’adopció dels
referits acords requereix majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
b) Exposició al públic. Els documents que integren l’expedient es sotmetran a
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informació pública pel termini mínim de 30 dies hàbils, durant el qual es poden
presentar al·legacions i suggeriments. Aquest tràmit es realitzarà mitjançant
publicació d’un anunci al BOP i al DOGC, i la inserció d’anunci en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i en un dels mitjans de comunicació escrita.
c) Un acord d’aprovació definitiu del Ple, prèvia la resolució de les al·legacions i
reclamacions eventualment presentades, que requerirà per a la seva vàlida
adopció la votació favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de
la Corporació.

1.2. El mitjà propi com a instrument per a la gestió directa dels
serveis públics
I.- Per tal de valorar adequadament si el servei públic municipal d'escola bressol
serà prestat de forma més sostenible i eficient en cas que s’opti per una gestió
directa del mateix per part del propi Ajuntament a través d'una societat mercantil
participada íntegrament per ell, sembla necessari que, abans d'aprofundir en
l'estudi de les conseqüències jurídiques derivades de la incorporació a dita
societat de les persones treballadores que actualment presten el servei com a
assalariades de l'actual empresa adjudicatària, delimitem amb claredat aquesta
possibilitat legal de prestar un servei públic a través d'un "mitjà propi" o "ens
instrumental" del Consistori i en destaquem els seus trets jurídics essencials.
Així, hem de partir que aquesta noció, que s'emmarca en la denominada
"contractació domèstica" ("in house providing", en la seva expressió anglesa), es
refereix a l'ús per part de les Administracions públiques d'entitats instrumentals a
les quals s'encomana de manera directa la realització de determinades activitats
que serien pròpies dels contractes del sector públic, bàsicament obres, serveis o
subministraments.
Aquesta encomana directa d'encàrrecs a ens instrumentals de l'Administració
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permet, en principi, eludir en certa manera el règim derivat de les Directives
comunitàries i de les normes estatals de contractació pública, de tal manera que
l'adjudicació d'aquests encàrrecs, en forma de contractes, es realitza al marge
dels mecanismes basats en la lliure concurrència que s'estableixen en aquesta
normativa aplicable als contractes de les Administracions Públiques, en entendre's
que aquests contractes no van més enllà de l'esfera jurídica de l'Administració, a
diferència del que succeeix amb aquells que s'adjudiquen a entitats privades.
En l'actualitat, l'ordenament jurídic recull la figura del "mitjà propi" en l'article 32 de
la LCSP de 2017, ja no com un contracte formalment exclòs de la normativa dels
contractes administratius sinó com una figura específica d'auto-provisió
administrativa. Així, l'article 32.1 estableix el següent:
“1. Els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de manera
directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments,
serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació
tarifària, valent-se d'una altra persona jurídica diferent a ells, ja sigui de dret
públic o de dret privat, previ encàrrec a aquesta, amb subjecció al que es
disposa en aquest article, sempre que la persona jurídica que utilitzin mereixi
la qualificació jurídica de mitjà propi personificat respecte d'ells (…)”.
En quant als requisits que ha de complir una entitat de l'Administració per merèixer
la qualificació de "mitjà propi", la LCSP contempla els següents:
1r.- CONTROL ANÀLEG: s'entén que concorre el requisit del «control
anàleg» quan el poder adjudicador pugui exercir sobre l'ens destinatari dels
encàrrecs una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions
significatives; resulta determinant per entendre que existeix aquest control anàleg
que el poder adjudicador pugui conferir encàrrecs que siguin d'execució obligatòria
per a l'ens instrumental, per així establir-ho els estatuts o l'acte de creació, de
manera que existeixi una unitat de decisió entre ells.
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2n.- PART ESSENCIAL DE L'ACTIVITAT: la LCSP requereix que el mitjà
propi efectuï més del 80% de les activitats en l'exercici de les comeses que li han
estat confiats pel poder adjudicador que ho controla o per altres persones
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec; per a
l'activitat de mercat o relacions amb altres operadors privats el mitjà propi no podrà
dedicar més d'un 20% de les seves funcions.
3r.- TITULARITAT DEL CAPITAL O PATRIMONI: respecte dels ens de
personificació jurídic-privada, la nova regulació exigeix que la totalitat del seu
capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública. L'exigència que
l'aportació sigui totalment pública s'enfoca manifestament al patrimoni de les
fundacions, impedint que aquests ens, en el cas d'estar constituïts parcialment per
capital privat, puguin merèixer la qualificació de «mitjà propi», tot i que en atenció
al seu règim de control i a altres factors es considerin fundacions del sector públic.
Entre altres circumstàncies establertes en la LCSP, que no es configuren com a
requisits, sinó com regles aplicables en tot cas als mitjans propis, hem de subratllar
les següents: (i) la compensació del mitjà propi ha d'establir-se per referència a
tarifes aprovades per l'entitat pública de la qual depèn aquest ens instrumental,
atenent al cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats objecte de
l'encàrrec; (ii) la condició de mitjà propi ha de reconèixer-se expressament en els
estatuts o actes de creació; (iii) l'entitat pública de la qual depengui el mitjà propi
ha de donar conformitat o autorització expressa respecte de l'ens que hagi de ser
mitjà propi i, a més, ha de verificar si el mateix compta amb mitjans personals i
materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu
objecte social; i (iv) l'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pot
contractar amb tercers no podrà excedir del 50% de la quantia de l'encàrrec.
Pel que fa a la referència que conté l’esmentat article 32 de la LCSP a les «tarifes»,
ens remetem a les consideracions que efectuem en l’apartat 6 del present estudi,
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en el que s’analitzen amb deteniment la naturalesa jurídica de la contraprestació
abonada pels usuaris del servei d’escola bressol a l’Ajuntament i la retribució que
percebrà el mitjà propi per la prestació d’aquest servei.
També hem de puntualitzar amb caràcter general que els encàrrecs que es duguin
a terme als mitjans propis hauran de ser objecte de formalització en un document
que serà publicat en la Plataforma de Contractació corresponent, procedint enfront
d'aquests encàrrecs un recurs especial en matèria de contractació en els casos
en què aquests no compleixin els requisits legals, segons resulta de l'apartat i) del
seu article 44.2.
II.- Finalment, hem de fer palès que l'article 32 de la LCSP no regula de forma
detallada un procediment d'aprovació d'encomanes ni recull la documentació que
ha de contenir l'expedient, més enllà de la referència a què, com ja hem indicat,
ha d'existir una autorització expressa de l'Administració de la qual dependrà el
mitjà propi i una verificació de què disposa de mitjans personals i materials
adequats i suficient per a la realització dels encàrrecs d'acord amb el seu objecte
social.
La parquedat del nucli regulatiu bàsic d'aquests encàrrecs a medis propis ha
obligat al legislador a disciplinar determinats aspectes concrets d'aquesta figura
de manera puntual i asistemàtica sense acabar de resoldre molts dels problemes
interpretatius que aquesta manca de regulació propicia. Però ni la Llei de
Contractes del Sector Públic ni cap altra norma del nostre ordenament jurídic ha
establert de moment, de forma expressa, la subjecció de les encomanes a medis
propis a concrets procediments per a la seva tramitació.
No obstant, malgrat la manca d'una normativa reguladora que reguli les
encomanes de gestió de forma precisa, clara i garantista, s'ha vingut considerant
que hi ha diverses actuacions que necessàriament han d'integrar l'expedient
administratiu de l'encomana de gestió, les quals venen exigides per una diversitat
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de normes que regulen els diferents aspectes d'aquesta figura. Part de dites
disposicions són normes pressupostàries d'aplicació a tot expedient de despesa,
altres es contenen a la pròpia Llei de Contractes del Sector Públic i, finalment,
altres deriven de l'aplicació de les lleis administratives generals, com són la Llei
39/2015 i la Llei 40/"015, ambdues d'1 d'octubre.
En efecte, el Tribunal de Comptes en les seves actualitzacions fiscalitzadores
(Informe núm. 1088, de 30 d'abril de 2015, sobre les encomanes de gestió de
determinats Ministeris, Organismes i altres Entitats Públiques, entre d'altres), el
Consell de Ministres (en el seu Acord d'1 de juliol de 2011, que modifica el 30 de
maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la
Llei General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció Interventora en
règim de requisits bàsics) i la doctrina científica més majoritària sostenen que a
aquestes encomanes de gestió a medis propis els són (1) d'aplicació directa els
preceptes que els regulen de la LCSP, (2) d'aplicació supletòria els principis
generals que estipula dita llei i (3) d'aplicació analògica els articles que regulen les
actuacions preparatòries de l'expedient de contractació, en els seus vessants
tècnic, jurídic administratiu i pressupostari.
D'aquesta forma, el TRIBUNAL DE COMPTES interpreta concretament que, sobre
la base de la regulació que de la preparació dels contractes realitzats per les
Administracions Públiques feia la LCSP en redactats anteriors a l'actualment
vigent de 2017, l'expedient de l'encomana de gestió ha de comprendre, com a
mínim, els següents documents i actuacions:
- (i) Acord de l'òrgan de contractació d'inici de l'expedient d'encomana en el
que es determini amb precisió les necessitats que es pretenen cobrir amb
l'encàrrec, la definició de l'objecte de l'encomana, la insuficiència de mitjans de
l'ens encomanant i les instruccions fixades unilateralment per l'entitat encomanant.
- (ii) Projecte i pressupost de les obres informat per l'oficina de supervisió
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de projectes, quan procedeixi, o documentació tècnica descriptiva de l'obra,
subministrament o servei de l'encàrrec amb la seva valoració, plec de
prescripcions tècniques i acta de replanteig previ.
- (iii) Document equivalent al plec de clàusules administratives que reguli
els aspectes jurídics de l'encàrrec informat per l'Assessoria Jurídica; i, finalment,
- (iv) Certificat d'existència de crèdit, proposta d'aprovació de la despesa
formulada per l'òrgan que ordena l'encàrrec, fiscalització prèvia i resolució
d'aprovació de la despesa.
Al fil d'això, hem de significar que l'article 32.6 de la LCSP, encara que referit
concretament a aquells supòsits en què l'Administració que realitza l'encàrrec a
un mitjà propi és d'àmbit estatal, estipula que per tal d'obtenir la preceptiva
autorització del poder adjudicador s'haurà de disposar dels següents documents:
el text de l'encàrrec, l'informe del servei jurídic i el certificat d'existència de crèdit
o, tractant-se de poders adjudicadors amb pressupost estimatiu, els documents
equivalents que acreditin l'existència de finançament.
I, per últim, hem de portar a col·lació l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, que també incideix per analogia en el règim
jurídic aplicable als mitjans propis, quan, enllaçant amb tot el que venim exposant,
estableix que tindran la consideració de mitjà propi les entitats integrants del sector
públic institucional estatal quan s'acrediti que, a més de disposar de mitjans
suficients idonis per realitzar prestacions en el sector d'activitat que es
correspongui amb el seu objecte social, sigui una opció més eficient que la
contractació pública i resulti sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat
econòmica. El compliment d'aquest requisit, segueix exigint aquell precepte, haurà
de justificar-se en la memòria que acompanyi a la declaració de mitjà propi, que
haurà de ser informada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. A
més, s'estableix que el control d'eficàcia inclou la comprovació del compliment
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d'aquest requisit.

1.2.1. Incorporació dels treballadors i les treballadores de la contractista a la
societat municipal: successió empresarial normativa i subrogació
convencional

La internalització de l’activitat desenvolupada de l’escola bressol mitjançant
l’assumpció per part d’una societat mercantil de titularitat pública planteja com a
element determinant l’anàlisi sobre què succeeix amb el personal que es troba en
l’actualitat prestant serveis. Així,malgrat que en un principi sembla que l'entitat
mercantil que es fa càrrec ha d’incorporar a la totalitat de la plantilla, sorgeixen
diferents dubtes en relació amb aquesta possibilitat i sobre la institució jurídica
aplicable, així com respecte a les limitacions que puguin trobar-se a les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Així doncs, el que desenvoluparem en aquest apartat és la determinació d’aquells
supòsits en els quals la recuperació d'un servei internalitzat suposen que sigui
d'aplicació la institució de la subrogació dels treballadors i treballadores assignats.

1.2.2. Successió normativa («legal») o derivada de l'aplicació de l'article 44
de l'estatut o directiva 23/2001/ce de la UE.
Segurament la successió genèrica és la que resulta d'aplicació en virtut de l'article
44 de l'Estatut dels Treballadors i/o de la Directiva 23/2001/CE de la

Unió

Europea.
En primer lloc, hem de fer referència a la previsió continguda a l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors (en endavant, ET), que regula la successió d’empresa,
i que en els seus dos primers paràgrafs preveu:
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«1. El canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat
productiva autònoma no extingirà per sí mateixa la relació laboral, restant el
nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat
Social de l’anterior, incloent els compromisos de pensions, en els termes
previstos en la seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions
en matèria de protecció social complementària hagués adquirit el cedent.
2. Als efectes previstos en aquest article, es considerarà que existeix
successió d’empresa quan la transmissió afecti a una entitat econòmica que
mantingui la seva identitat entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi
de dur a terme una activitat econòmica, essencial o accessòria».
En segon lloc hauríem d'aproximar-nos a l'essència de la Directiva 23/2001/CE
de la Unió Europea, que en el seu article 1 disposa:
«a) La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de
centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro
empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes disposiciones
del presente artículo, se considerará traspaso a efectos de la presente
Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida
como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad
económica, ya fuere esencial o accesoria
c) La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como
privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. La
reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y
el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas
administrativas no constituirán un traspaso a efectos de la presente
Directiva.»
Una de les primeres qüestions que se'n deriven de la normativa reproduïda és la
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possibilitat de la seva aplicació a supòsits on l'ocupador o titular del servei és el
sector públic, com és el cas al qual estem fent referència. L’Estatut dels
Treballadors en la seva integritat resulta d’aplicació a qualsevol relació laboral, ja
sigui amb empresa (del sector privat) ja sigui amb entitat integrant del sector
públic (tant en genèric, com amb aquelles entitats que específicament tenen la
condició d’Administració Pública, i en aquest darrer cas, amb les especificitats
que poguessin establir-se a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). Per tant, la
primera premissa fonamental ja pot ser resolta: pel present supòsit és d'aplicació
Estatut dels Treballadors i Directiva de la Unió Europea, en tant que en són
aplicables a les relacions laborals establertes en una societat mercantil municipal
de capital íntegrament públic.
El segon element que també resta aclarit és el formal. En conseqüència, l’origen
de la decisió pot ser un poder públic, que en el present cas adopta la decisió
d'internalitzar el servei que ara es ve desenvolupat per una empresa privada en
forma de gestió indirecta.
En tercer lloc, hem d'analitzar allò que segurament constitueix el corpus més
determinant: l’element objectiu. La transmissió pot ser d'una empresa, d’un centre
de treball o d'una unitat productiva autònoma. Si fem la primera aproximació al
que vindria a ser el servei que fins ara es gestionava de manera indirecta i que
passaria a gestió directa, es més que suficient per veure que estem davant
d'aquesta necessària transmissió, en aquest cas d'empresa. Tot i això, es fa
necessari que ens aproximem al mètode que s'ha utilitzat per la jurisdicció social
i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per tal de determinar o no l'existència
de la successió d'empresa:
- El grau de continuació, semblança, o identitat de les activitats desenvolupades
abans i després de la transmissió.
- La continuïtat dels treballadors i les treballadores que venien realitzant l'activitat
26

abans de la transmissió.
- La transmissió d'elements materials (béns mobles i béns immobles) que donen
una continuïtat a l'activitat.
- La transmissió d'elements immaterials (usuaris, coneixements tècniques,
imatge, etc.) que determinen una continuïtat de l'activitat.
- La inexistència de solució de continuïtat entre la finalització d'un titular i l'inici de
l'activitat per un altre.
Aquesta relació no significa que s'hagin de donar tots, ni tant sols la majoria, dels
elements definits com a trets objectius que defineixen una successió empresarial.
Simplement, haurem de fer un exercici per determinar quins elements són els
determinants en cada supòsit concret. Així, en el supòsit present haurem de
prestar molta atenció als següents trets:
- La identitat de l’activitat desenvolupada, així com la continuïtat de la mateixa.
- La pertinença de gran part dels elements patrimonials per a l’exercici de l’activitat
(material que es fa servir, etc.).
- Les instal·lacions que fan servir en la prestació del servei d’escola bressol.
- L’aportació fonamental de mà d’obra, que és l’element determinant que
possibilitat l’execució de l’activitat.
Prenent en consideració aquests trets, transmetent-se la totalitat (o la pràctica
totalitat) dels elements materials, i de forma molt important les instal·lacions en
què es presta el servei, que són propietat municipal i es trobaven cedides a la
contractista, caldrà concloure que es generaria el supòsit de fet de l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors i la conseqüent necessitat de subrogar als treballadors
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i treballadores vinculades a l'activitat. La jurisprudència més actual de la Sala
Social del Tribunal Suprem sobre la qüestió ha volgut trencat amb l'apriorisme
que la internalització no suposa successió quan hi ha una recuperació de mitjans
dels que ja era titular. La jurisdicció social interessa successió d'empreses tant
per l'adquisició de béns com per la recuperació dels quals era titular. Així
mitjançant sentència de la Sala Social de 19 de setembre de 2017 (recurs de
cassació per a la unificació de doctrina núm. 2612/2016) s'estableix al fonament
de dret quart:
«Para el TJUE no hay duda de la aplicación de la Directiva cuando en un
supuesto de reversión de contrata la reasunción de la actividad por parte de
la Administración vaya acompañada de la transmisión de los elementos
necesarios para desarrollar la actividad, entendidos tales elementos en un
sentido amplio, de manera que incluya los activos materiales, inmateriales,
la clientela, la analogía o similitud de la actividad desarrollada.
Además, la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el
nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente
fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir
la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva.»
Aquest fet, l’existència de successió empresarial als efectes de l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors el trobem àmpliament acceptat per la jurisprudència en
cas que es produeixi un traspàs dels mitjans materials amb els quals es duia a
terme l’execució de l'activitat (i sense els quals la mateixa seria impossible).
Sense voler ser exhaustius en aquest estudi, i com a simple referència, trobem
nombrosos pronunciaments judicials que recullen l’obligatorietat de subrogació
(per concórrer cas de successió d’empreses) en supòsits molt similars a l’actual
(partint del fet que és absolutament pacífic que «el TJUE ha declarado que la
circunstancia de que el cesionario sea un organismo de Derecho público no
permite excluir la existencia de una transmisión comprendida en el ámbito de
aplicación de la Directiva 2001/23, siendo aplicable también a una situación en la
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que una empresa que confía a otra empresa la ejecución efectiva de
determinadas tareas decide poner fin al contrato que la vincula a ésta y ejecutar
por sí misma esas tareas (sentencia CLECE, C-463/09 y a jurisprudencia que allí
se cita»):
- Sentència del Tribunal Suprem (Sala Social, Secció 1ª) núm. 1028/2017, de 19
de desembre, que conclou l’existència de successió en un cas de reassumpció
per part del Ministeri de Defensa del servei de cuina i restauració que havia estat
externalitzat a una empresa, amb la recuperació conjunta dels elements
productius i de les infraestructures que prèviament havien estat posades a
disposició de la contractista per la pròpia administració (un supòsit regulat molt
similar al què ens ocupa).
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Social), núm.
3729/2017, de 9 de juny (en un altre supòsit extraordinàriament similar al que ens
ocupa en aquest informe), que específicament preveu:
«6.- Solución del caso concreto
En el caso concreto nos hallamos ante un supuesto de reversión del servicio
público de Escuela de Música. La adjudicataria desiste del mismo, realiza un
despido de sus trabajadores, y el Ayuntamiento, que había prestado medios
materiales inmuebles y muebles, precisos e indispensables para la
prestación del servicio los recupera y continúa, sin interrupción, la prestación
del mismo servicio, contratando para ello a parte de la plantilla del la AML.
No estamos ante un fenómeno distinto que el de la sucesión de empresas,
previsto en el art. 44 ET, que no desaparece por el hecho de que la sucesora
sea una Administración pública. No estamos, como parece sugerir la
recurrente, ante un fenómeno de sucesión de plantillas, pues la necesidad
de medios materiales (muebles e inmuebles), así como de medios
personales es evidente a la luz de los hechos probados y, por tanto,
constando como consta la sucesión de una parte de la plantilla, la
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continuación de la misma actividad, con los mismos medios materiales y
parte de los personales, sin interrupción temporal relevante, y con la misma
clientela, la conclusión es que hubo sucesión de empresas del art.44 ET, por
lo que procede desestimar el recurso, confirmando la resolución recurrida».
- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (Sala de lo Social),
núm. 2064/2017, de 23 de març.
Finalment, farem referència al pronunciament més recent, de 12 de març de 2020
(recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 1916/2017), en què el
Tribunal Suprem conclou que «el hecho de que una administración recupere la
prestación del servicio, anteriormente externalizado, bien con los mismos
trabajadores que tenía la empresa que prestaba el servicio, bien con las mismas
instalaciones, maquinaria, infraestructura que las que utilizaba la empresa
contratista, o bien con ambos elementos determina que, normalmente, estemos
ante un supuesto de transmisión de empresa que está situado en el ámbito de
aplicación del artículo 44 ET». En efecte, «estamos en presencia de una actividad
externalizada, primero, y recuperada, después, que no se basa exclusiva o
fundamentalmente en la mano de obra, tal como pone de relieve la propia
sentencia recurrida y que nadie discute en esta sede. Antes al contrario, para
prestar el servicio encomendado hacen falta -son absolutamente imprescindiblesunas instalaciones que tengan un equipamiento importante y un utillaje adecuado,
sin los cuales es imposible la realización del servicio encomendado». Per això, el
Tribunal declara que «ha existido en la operación de reversión del servicio
contratado la entrega de los elementos patrimoniales que resultan inevitables
para la continuidad de la actividad, lo que revela la transmisión de un conjunto de
instalaciones y medios que conforman una determinada actividad económica que
mantiene su identidad tras la reasunción del servicio por parte del Ayuntamiento».
Així d'una aproximació a la realitat fàctica del supòsit que analitzem hauríem
de parlar que es donen tots els elements que determinen l'existència de
successió d'empresa i d'una manera molt especial aquells dos que per sí
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mateixos ja podrien ser causa autònoma: la transmissió dels béns mobles i
immobles, dels elements materials necessaris per a l’execució de l’activitat,
incloses les instal·lacions en què l’activitat té lloc. De tal forma, atès que
l'ensenyament és una activitat immaterialitzada en la seva execució (on pren una
importància vital l’element humà), el traspàs (en aquest recuperació) dels
immobles on s’executa l’activitat constitueix la transmissió dels principals
elements materials d’execució de l’activitat.
Aquesta conclusió, a més, ve absolutament refermada per dos fets. D’una banda,
atès que existeix una transmissió d’entitat econòmica des del moment en què es
traspassen o recuperen actius, la clientela (és a dir, les persones a qui va destinat
aquest servei d’ensenyament infantil), les dependències en les quals s’exercia
l’activitat, i evidentment, l’activitat desenvolupada.
I d’altra banda, tenint en compte el pronunciament del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea de 11 de juliol de 2018 (C60/17, Somoza Hermo) que ha estat
acceptat per la Sentència del Tribunal Suprem de 27 de setembre de 2018 (recurs
de cassació per a la unificació de doctrina núm. 2747/2016), resta innegable que
en el cas de successió de contractes (ja sigui per successió d’una nova, ja sigui
per recuperació del servei i encomana a una societat mercantil de capital
municipal) es produeix en supòsit de fet previst a l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors.
Per tot això, és innegable que en el supòsit actual es produirien tots i
cadascun dels elements que determinen la concurrència de successió
empresarial ex article 44 de l’Estatut dels Treballadors, extrem que
imposaria la innegociable i inajornable obligació de subrogació dels
treballadors i treballadores que presten el servei.
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1.2.3. Successió convencional o derivada de conveni col·lectiu d'aplicació.
La successió convencional és aquella que troba origen en un conveni col·lectiu
d'aplicació a la unitat econòmica tramesa, i sigui quin sigui el seu àmbit
d’aplicació, és necessari aclarir en primer lloc a qui resulta d’aplicació.
Resta evident, en un primer moment, que el conveni col·lectiu que s’aplica
actualment a la plantilla de l’escola bressol municipal és el XII Convenio colectivo
de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. Aquesta norma
preveu, en el seu article 31, i de forma específica, la subrogació del personal:
«Artículo 31. Subrogación convencional.
En el sector de asistencia y educación infantil operará la subrogación del
personal cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista,
en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del
articulado del presente Convenio, en cualquier tipo de cliente, ya sea público
o privado. Dicha subrogación se llevará a cabo en los términos indicados en
el presente artículo».
Sembla, des d’una primera perspectiva, que existeix el dret de les treballadores
que presten servei a ser subrogades en cas de recuperació del servei via societat
mercantil municipal, així com la corresponent obligació de les empreses que
executen l’activitat de subrogar aquest personal. La norma paccionada que
resulta en l’actualitat d’aplicació així ho disposa de forma nítida, generant-se els
corresponents drets i obligacions de manteniment i estabilitat en l’ocupació.
Si ens endinsem en l’anàlisi corresponent, cal matissar que en relació amb
aquesta successió convencional regulada a conveni col·lectiu sectorial caldria
diferenciar dues situacions: les societats mercantils municipals i la resta d'ens i
organisme del sector públic. Així, si bé per a les primeres (que és el cas que ens
ocupa) la subjecció al conveni col·lectiu resulta obligatòria, per a les darreres la
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majoria de la Doctrina consideren que no els hi resulta d'aplicació per no tenir cap
capacitat de negociació d'aquests convenis sectorials (perquè el seu objecte
social els allunya de les taules en què es negociaven aquestes normes
pacciones).
Ara bé, extrapolant aquest darrer argumentari a les societats mercantils
municipals, ens trobem amb què podria existir alguna manifestació respecte a la
impossibilitat de subrogació atesa la condició específica de la societat mercantil.
No obstat, enfront aquestes previsions, és precís puntualitzar que la societat
municipal serà constituïda ex novo, el que suposa que, d’una banda, haurà de
determinar el seu objecte social i, en conseqüència, adaptar-lo a l’activitat que es
preveu que executarà (és a dir, definir-se com a integrant de l’àmbit funcional
previst en el conveni col·lectiu). I d’altra banda, difícilment podrà al·legar cap
desconeixement en relació amb les obligacions de naturalesa laboral que haurà
d’assumir.
Per tant, en tant que ens trobem davant d’una societat mercantil municipal a la
que resulta d’aplicació el conveni col·lectiu sectorial (ja que és de nova constitució
i el seu objecte social inclourà la prestació dels serveis d'ensenyament infantil de
primer cicle), resulta també evident que des de la perspectiva de la successió
convencional es generaria l’obligació empresarial de subrogar el personal
que es troba prestant serveis en l’actualitat en l’escola bressol que serà
objecte de reversió o internalització.

1.3. Naturalesa jurídica dels treballadors i treballadores subrogats.
1.3.1. Configuració de la plantilla.
Per analitzar la configuració de la plantilla així com la naturalesa jurídica que
caldrà predicar de les relacions laborals, és necessari recordar els marcs
normatius que a dia d'avui tenen aplicació directa:
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· Directiva 2001/23/CE.
· Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, que han estat transposades per la Llei
9/2017, de 8 de novembre (Llei de Contractes del Sector Públic).
· Disposició Addicional Primera i article 55 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP).
Valorant els citats règims normatius, podríem arribar ja a una primera conclusió
referent a què l’opció duta a terme amb una societat mercantil local és sense dubte
la més garantista pels drets dels treballadors i les treballadores, doncs atorga una
elevada estabilitat laboral.
Partint d’aquesta premissa inicial, i abans d’entrar a valorar la naturalesa jurídica
de les relacions del personal subrogat, és obligatori decidir o determinar la
qualificació que caldrà atorgar a la plantilla resultant. I això, atès que existeixen
diferents orientacions o solucions doctrinals.
D’una banda, una de les posicions doctrinals és la configuració del personal que
es subroga com a plantilla autònoma. Això significa que no estem davant d'un
accés a l'ocupació pública, sinó d'una realitat de continuïtat en la relació laboral
de treballadors i treballadores que han de mantenir el seu contracte amb la
mateixa naturalesa. La qualificació com a plantilla autònoma ofereix una solució
que ha estat adoptada, de forma anàloga, per l’Estat central en alguns casos
específics, contemplats a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. En els articles 3, 5,
8 i 9, la norma crea una sort d’espai diferenciat de gestió de personal, que
distingeix entre els empleats públics de l'organisme, entitat o societat en qüestió,
i altre personal que, més que personal d'aquests, és personal vinculat a un servei
que es gestionava privadament i ara es gestiona públicament. De conformitat amb
aquesta doctrina, la plantilla subrogada tindria la consideració d’autònoma,
allunyant-se doncs de la qualificació com a ocupació pública en els termes que
es regulen a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i a la Llei de Pressupostos
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Generals de l’Estat.
No obstant, en tant en quant no existeix una previsió normativa específica per al
nostre cas en concret, l’aplicació d’aquesta possibilitat és minoritària en la
doctrina i atorga menys seguretat jurídica. Així, el sector doctrinal majoritari atorga
a la plantilla subrogada la condició o configuració de plantilla pròpia de la societat
mercantil. És a dir, la subrogació del personal per imperatiu legal o convencional
suposaria l’accés a la societat municipal en les condicions existents i en les
termes que es regulessin (tant a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en els
preceptes que fossin aplicables, com a les normes pressupostàries que fessin
referència a aquest tipus de societats mercantils). Aquesta posició, com hem dit,
és la majoritària i la que atorga una major seguretat jurídica a l’entitat. Per tant,
en aquest informe defensarem la configuració de la nova plantilla com a pròpia
de la societat mercantil.

1.3.2. Personal que haurà de ser subrogat. Naturalesa jurídica de les seves
relacions.
En primer lloc, per tal de definir quin és el personal que haurà de ser subrogat i
incorporat a la nova plantilla, és precís especificar que, en virtut de l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors, ho serà tot aquell personal que presta serveis en la
contracta i que està adscrit a elles. Per tant, les previsions convencionals sobre
el personal que ha de ser subrogat (i del que resten exclosos, per exemple, els
treballadors amb antiguitat inferior a 3 mesos) no poden derivar cap efecte.
Ja avancem que la naturalesa jurídica del personal subrogat haurà de ser,
necessàriament, laboral i no funcionarial. Essent que aquesta darrera naturalesa
només es por predicar de personal propi d'administracions públiques, i essent que
l’entitat que assumirà l’activitat i la posició d’empresària és una societat mercantil
(i, per tant, no és una administració pública), el personal mantindrà el caràcter i la
naturalesa jurídica de personal laboral.
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Així mateix, la societat mercantil municipal haurà de subrogar-se en la totalitat de
les relacions laborals existents, ja siguin per temps indefinit o temporal (i dins
d’aquests, en qualsevol dels contractes temporals signats), i ja siguin a temps
complet o a jornada parcial. I de la mateixa forma, haurà de subrogar-se com a
empresari en relació amb aquell personal que es troba amb el contracte de treball
suspès (per romandre en situació d’incapacitat temporal, o en suspensió del
contracte per maternitat), o que està en situació d’excedència forçosa amb
reserva de lloc de treball (en tant en quant, un cop finalitzat el termini, la
readmissió haurà de realitzar-se en la nova societat).
Finalment, i com a premissa prèvia, en el moment de la subrogació caldrà que
siguin tinguts en compte els següents extrems:
- Les antiguitats que s’han de reconèixer són les que consten al llistat
reconegudes per l’empresa contractista. Ara bé, caldrà tenir en consideració que,
si existeixen contractacions anteriors entre les quals no concorre solució de
continuïtat o existeix unitat de vincle (és a dir, si entre els contractes no
transcorren més de 20 dies hàbils, o bé, si malgrat els contractes diferents la
prestació de serveis ha estat la mateixa i la interrupció correspon, per exemple, a
període no lectiu o vacacional) entenem que l’antiguitat que s’hauria de reconèixer
és la primera.
- Així mateix, serà necessari recavar informació de l’empresa contractista sobre
si existeix alguna treballadora adscrita al servei que es trobi amb el contracte de
treball suspès, o bé en situació d’excedència forçosa o voluntària (només es conté
treballadora en excedència per cura de fills), per tal de poder concretar les
obligacions futures que podrien generar-se (de readmissió, de drets preferents en
cas de vacants, etc.).
- D’igual forma, cal tenir en compte si, entre el personal que té jornada a temps
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parcial, hi ha treballadores en situació de reducció de jornada per cura de fills
menors de 12 anys, a l’empara de l’article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors. Si
aquest fos el supòsit d’alguna de les treballadores, caldria reconèixer
específicament aquesta situació, en tant en quant en el moment en què el menor
o menors complís 12 anys, o bé en el moment anterior que la treballadora decidís
lliurament, existirà l’obligació per part de la societat mercantil de reconèixer
l’increment de jornada.

1.3.2.1.

Personal temporal.

En primer lloc, i en relació amb el personal que ha de ser subrogat, analitzarem el què
succeeix amb el personal temporal. Aquest, tingui el contracte que tingui, haurà de ser
subrogat, mantenint-se la naturalesa jurídica anterior. D’acord amb les dades de què ha
disposat aquesta part, ens trobem amb la següent tipologia contractual:
a) Contracte temporal en la modalitat d’interinitat:
L’esmentat contracte es troba regulat a l’article 15.1.c) de l’Estatut dels Treballadors, on
ens diu que podrà concertar-se un contracte de duració determinada amb fonament en
la següent causa:
«Quan es tracti de substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, sempre que al
contracte s’especifiqui el nom del substituït i la causa de substitució.»

L’esmentada tipologia contractual, juntament amb la resta de contractes temporals de
naturalesa laboral, es troba regulada de forma específica a l’article 4 del Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, pel que es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.
D’acord amb la seva regulació es pot deduir que fonamentalment el contracte
d’interinitat respon a la necessitat organitzativa de cobrir un determinat lloc de treball,
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com a conseqüència de la suspensió del contracte de treball de la persona que l’ocupa
i, sempre que existeixi reserva del mateix. A efectes pràctics i com a causa general, ens
trobem davant de situacions com la substitució d’un permís de maternitat o d’una
excedència forçosa (o voluntària amb reserva de lloc de treball), així com d’un procés
d’incapacitat temporal de previsió de llarga durada.
Atenent a la causa de temporalitat, el contracte finalitzarà vàlidament en el moment en
què la persona substituïda es reincorpori, o en altre cas, pel supòsit que finalitzi la causa
de reserva del lloc de treball. I l’extinció regular del contracte, en principi, no donarà lloc
a indemnització, de conformitat amb els recents pronunciaments del Tribunal Superior
de Justícia de la Unió Europea (Assumpte Montero Mateos) que declaren que no es
produeix situació discriminatòria pel fet que no prevegin règims indemnitzatoris
diferenciats en funció de la finalització de contracte indefinit i de contracte temporal.
Per altra banda, és oportú destacar que de manera anàloga a la resta de contractacions
formalment temporals, pel cas que concorri frau en la contractació, la relació laboral
serà considerada indefinida. En relació amb aquest punt, cal esmentar que l’estimació
del frau pot respondre a diferents causes, com poden ser: l’incompliment dels requisits
formals abans esmentats, la falsedat de la causa de temporalitat al·legada, o la
finalització de la causa que va motivar la contractació temporal i la continuïtat en la
prestació de serveis. En cas que concorri alguna de les circumstàncies anteriors, la
relació laboral serà considerada indefinida amb totes les conseqüències inherents a tal
declaració, destacant especialment que el règim d’extinció s'equipararà al règim general
en quant a la causa i la forma exigible.
Per tant, caldrà estar a l’específica prestació de serveis ja que, com hem manifestat
anteriorment, si el contracte d’interinitat ha suposat realment l’accés a un lloc de treball
diferent al de la persona substituïda (amb tasques que pertanyen a categoria
professional diferent), la contractació no seria correcta (i la conseqüència esdevindria la
indefinició de la relació laboral).
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1.3.2.2.

Personal indefinit.

Pel que fa al personal indefinit de la contractista que serà subrogat, és precís
diferenciar les dues possibilitats de configuració avançades.
D’una banda, cal tenir en compte que l’accés del personal es produirà, en un
primer terme, per l’estricta aplicació de la institució de la successió d’empreses
(article 44 de l’Estatut dels Treballadors). Des d’aquesta perspectiva, existeix un
criteri que entén que la subrogació no pot canviar la naturalesa jurídica del
personal de forma que, els subrogats i les subrogades han de mantenir la
naturalesa jurídica dels seus contractes, essent que el personal indefinit o
fix continuarà amb la condició d’indefinit o fix.
Aquesta és una solució que fins i tot va en la mateixa línia de la resolució del
Tribunal Constitucional, que ha declarat nul l’apartat 1.a) i 1.b) de la disposició
addicional 26a de la Llei de Pressupostos de 2017 de la se’n derivava la
impossibilitat de considerar a aquest tipus de plantilla com a empleats públics.
Atenent a la Sentència dictada pel Ple en el recurs d’inconstitucionalitat
4710/2017, aquesta limitació deixa d’existir, podent-se incorporar tota la plantilla
a la societat mercantil, i configurant-se aquest personal com a empleat públic.
D’altra banda, la posició majoritària de la doctrina judicial és la que defensa que,
un cop es subroga a una plantilla d’una concessió determinada, aquesta ha
d’ingressar dins de la societat mercantil municipal com a indefinida no fixa. No
obviem que ha existit una discussió jurisprudencial sobre la condició del personal
de les societats mercantils de capital públic, de forma que hi havia un criteri que
optava per la seva condició com a indefinida. Així ho sustentaven alguns
pronunciaments judicials, com la Sentència del Tribunal Suprem de 6 de juliol de
2016 (recurs núm. 229/2015), on s’indicava, mitjançant referència a la Sentència
del Ple del Tribunal Suprem de 20 d'octubre de 2015 (recurs 172/2014) que,
pertanyent les societats mercantils al sector públic però no integrant el corpus de
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l’administració pública (és a dir, essent sector públic empresarial, però no sector
públic administratiu), no resultaven d’aplicació els articles 23.2 i 103.3 de la
Constitució Espanyola en relació a l’accés a l’ocupació (que deixa de tenir, en
conseqüència la condició de pública).
Ara bé, aquest criteri ha estat definitivament superat per dos recents
pronunciaments del Ple del Tribunal Suprem. Ens referim a les Sentències
474/2020, de 18 de juny de 2020 (recurs de cassació per a la unificació de
doctrina núm. 2811/2018); i 472/2020, de 18 de juny de 2020 (recurs de cassació
per a la unificació de doctrina núm. 1911/2018). En ambdós casos, es conclou:
«Una posterior reflexión nos ha llevado a concluir con carácter general que
la condición de trabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las
sociedades mercantiles estatales. La resolución de la controversia litigiosa
requiere partir de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad
de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica
exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de
derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público
en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y
capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª en
relación con el art. 55.1 del EBEP. Cuando el EBEP ha querido referirse a las
entidades del sector público lo ha hecho así expresamente. La mentada
disposición adicional amplía la aplicación de los principios de igualdad,
mérito y capacidad a las «entidades del sector público estatal». Estos
principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del
EBEP. El concepto jurídico «entidad del sector público estatal» incluye
entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el
sector público institucional.
2. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los
principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a
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la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado
irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de
trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su
condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con
derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto
o se amortice. Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades
públicas cuya normativa prevé el acceso respetando los criterios de igualdad,
mérito y capacidad.
3. Es cierto que el art. 103 de la Constitución hace referencia al «acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad». Pero
el hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la capacidad
con el acceso a la función pública no impide que normas con rango legal
también puedan exigir el respeto de los principios de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso a empleo público distinto de la función pública, como
ha hecho la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP,
ampliando el ámbito de aplicación de dichos principios a fin de evitar que la
contratación temporal irregular permita el acceso a la condición de trabajador
fijo de estas empresas del sector público. Se trata de salvaguardar el
derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al
empleo público en dichas entidades».

Per tant, es manté la tesi que inicialment fou majoritària (i mantinguda pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, [veure en aquest cas, la Sentència núm.
1393/2018, d’1 de març, recurs de suplicació núm. 7260/2017]). I això ens
condueix a considerar que, un cop es subroga a una plantilla d’una concessió
determinada, aquesta ha d’ingressar dins de la societat mercantil municipal com
a indefinida no fixa. Així, la remissió que es realitza a la disposició addicional
primera de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (i que resulta aplicable a les
societats mercantils locals atès que aquestes, d’acord amb l’article 3.1.h) de la
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Llei 9/2017, o l’article 3.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/201, ambdós
reguladors de la llei de contractes del sector públic, formen part dels sector públic
local) comporta que aquest tipus de societat li resultarà d’aplicació l’articulat que
defensa el compliment dels principis de mèrit, capacitat i igualtat.
Ja avancem que, de cara a mantenir la total i completa certesa jurídica, aquesta
hauria de ser la consideració atorgada per la societat mercantil respecte a la
naturalesa jurídica de les relacions laborals de la plantilla. Per tant, en aquest cas
el personal ingressaria a la societat municipal com a indefinit no fixe, de forma
que caldria articular algun procediment per tal que aquests treballadors i
treballadores assumissin la condició de fixesa.
I quin hauria de ser aquest procés? Com ja hem especificat, la remissió que
realitza l’EBEP, en relació a l’accés, és únicament el referent als principis rectors,
sense que la remissió afecti a cap altre dels preceptes que regulen l’accés a
treball públic. Això comportaria, en primer lloc, que el termini estipulat a l’article
70 de l’EBEP sobre el màxim de tres anys per tal de convocar l’oferta pública
d’ocupació sobre els nous llocs de treball no seria aplicable. I en segon lloc, que
el procés de selecció no estaria restringit per requisits normatius. Tot i això, i dins
de l’ampli marc de regulació per part de la pròpia Administració local, existiria la
possibilitat d’aplicació analògica de l’article 61.7 de l’EBEP que, per al personal
laboral, preveu com a sistemes selectius l’oposició, el concurs-oposició o el
sistema de valoració de mèrits. En conseqüència, articulant-se un sistema de
valoració de mèrits (sense la necessitat de convocar concurs) que complís els
requisits de capacitat, mèrit i igualtat, les relacions de treball del personal subrogat
passarien a ser de naturalesa fixa.
Finalment, cal esmentar que, en el supòsit excepcional en el qual alguna de les
persones que venen prestant serveis en la contracta i que fos subrogada (amb la
condició d’indefinida no fixa) no passés el referit sistema de valoració de mèrits,
hauria de ser extingida amb la indemnització corresponent. Tal i com ha resolt
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jurisprudencialment el Tribunal Suprem, aquesta compensació hauria de ser de
20 dies per any treballat (equiparable a l’extinció de contracte de treball per
causes objectives regulada als articles 52 i 53 de l’Estatut dels Treballadors).

1.4. Efectes de la successió sobre el conveni col·lectiu
d’aplicació i sobre la representació unitària i sindical.
1.4.1. Determinació del conveni col·lectiu aplicable.
Pel que fa a les condicions laborals del personal que actualment presta serveis a
l’empresa contractista, aquestes poden provenir de dues fonts: conveni col·lectiu
aplicable (en aquest cas, el sectorial) i pactes individuals.
Deixant al marge els pactes individuals (dels que aquesta part desconeix la seva
existència i que, en qualsevol cas, hauran de ser objecte de sol·licitud
corresponent per la societat municipal a l’empresa sortint), amb caràcter general,
i en relació amb el conveni col·lectiu aplicable a la unitat productiva afectada per
un procés de successió legal, la regulació es conté a l’apartat 4 de l’article 44 de
l’Estatut dels Treballadors:
«llevat pacte en contrari, establert mitjançant acord d’empresa entre el
cessionari i els representants dels treballadors un cop consumada la
successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió
seguiran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió
fos d’aplicació en l’empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma
transferida. Aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d’expiració del
conveni col·lectiu d’origen o fins l’entrada en vigor d’un altre conveni
col·lectiu nou que resulti aplicable a la entitat econòmica transmesa».
D’aquesta forma es conclou, en un primer moment, que el conveni col·lectiu
d’aplicació serà el mateix que venia regulant les condicions laborals de la plantilla
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amb anterioritat a la successió, és a dir, el conveni col·lectiu de centres
d’assistència i educació infantil d’àmbit estatal per l’altre.
Cal especificar que la subjecció a la norma paccionada anterior un cop produïda
la subrogació és absoluta, com es posa de manifest a la doctrina jurisprudencial
existent. Ja el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, en la seva
Sentència de 27 d’abril de 2017 (C-680/15 i C-681/15, cas Asklepios) ha
determinat que, en el marc del dret alemany, el manteniment dels drets i
obligacions que per a l’empresa cedent es deriven d’un contracte de treball
s’estén a la clàusula, pactada pel cedent i el treballador en virtut del principi
d’autonomia de la voluntat, en virtut de la qual la seva relació laboral està regulada
no només pel conveni col·lectiu en vigor a la data de la transmissió, sinó també
per convenis posteriors a la transmissió que el completen, modifiquen o
substitueixen.
En aquest mateix àmbit col·lectiu, i pel que fa al supòsit de fet que es tracta en
aquest informe, resulta especialment interessant la Sentència del Tribunal
Suprem de 31 de maig de 2017 (recurs 234/2016) que, en un cas de successió
de plantilles via conveni, estableix que, en defecte de previsió sobre el conveni
col·lectiu aplicable, els treballadors afectats es regeixen pel conveni de l’anterior
adjudicatària fins a la data de la seva expiració o fins a l’entrada en vigor d’un
altre conveni col·lectiu nou que resulti aplicable.
Així, és innegable l’obligació de la nova empresa entrant de mantenir les
condicions de treball (ja siguin salarials, de jornada, d’horari, o fins i tot de
prestacions socials) de les empreses cedents, fins al punt que si s’acredita «una
condición más beneficiosa o el nuevo convenio colectivo contempla el derecho
en estudio», malgrat que l’activitat de la cessionària sigui diferent a la de
l’empresa sortint «no es obstáculo para que se reconozca el derecho reclamado
por los trabajadores», el que significa que no es pot procedir a la seva supressió
unilateral (Sentències del Tribunal Suprem de 3 de maig de 2017, 19 de juliol de
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2017, 3 d’octubre de 2017, i 27 de febrer de 2018 (recursos 2356/2015,
2485/2015, 2179/2015, i 1092/2016, respectivament).
Així mateix, no podem obviar que si l’activitat de la nova empresa municipal és la
gestió de l’escola bressol, aquest conveni resultarà també d’aplicació per raó de
l’àmbit funcional.
Pel que fa a la vigència de la norma convencional, com bé s’especificava en el
precepte transcrit, si no s’estableix cap previsió o no es realitza cap acord en
aquest sentit, l’aplicació del conveni col·lectiu es mantindrà vigent temporalment
fins que arribin dues situacions: bé l’expiració del conveni col·lectiu d’origen; bé
l’entrada en vigor d’un altre conveni col·lectiu que resulti aplicable a l’entitat
econòmica.
Així, si no hi ha negociació de conveni col·lectiu d’empresa, la norma paccionada
actual es seguiran aplicant fins que expirin la seva vigència, que d’acord amb
l’actual àmbit temporal serà fins a fins a 31 de desembre de 2021.
1.4.2. Efectes de la successió sobre la representació unitària i sindical.
En quant a la posició de la representació dels treballadors en el procés de
successió empresarial, cal fer un matís previ i diferenciar dos tipus de
representació:
- L’anomenada representació unitària, que és conformada pels delegats de
personal o pel comitè d’empresa, i la legitimat de la qual sorgeix de les eleccions
sindicals.
- La representació sindical, que és conformada per les seccions sindicals que
puguin existir a l’empresa i pels delegats sindicals corresponents, la legitimitat de
la qual sorgeix de l’organització sindical. En aquest darrer cas, qualsevol afiliat
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d’un sindicat té dret a constituir una secció sindical a la societat mercantil
municipal, essent que per obtenir la condició de delegat sindical als efectes
previstos a la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (és a dir, amb les mateixes
garanties que la representació unitària) caldria que el sindicat tingués
representació al comitè d’empresa, i l’empresa més de 250 treballadors.
Un cop definits aquests paràmetres previs, i als efectes pertinents sobre
l’afectació de la successió, necessitem fer esment a allò previst a l’apartat 5è de
l’anterior precepte 44 de l’Estatut dels Treballadors, disposa:
«quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva autònoma objecte
de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de
l’empresari no extingirà per si mateix el mandat dels representants legals
dels treballadors, que seguiran exercint les seves funcions en els mateixos
termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat».
Jurisprudencialment s’ha definit què s’entén per autonomia de centre de treball
fent anàlisi d’allò que disposa l’article 1.5 de l’Estatut dels Treballadors: «A los
efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad
laboral».
Per tant, essent que l’Estatut dels Treballadors atorga al seu article 1.5 una major
entitat i independència al terme centre de treball per davant del terme empresa, i
un cop que ja ha prescindit del requisit formal de l’alta davant de l’autoritat laboral
com a constitutiu, esdevé decisiu el caràcter autònom de l’organització productiva.
És a dir, que per a la consideració de centre de treball independent s’exigeix que
aquest constitueixi una organització específica capça de funcionar com una
empresa autònoma.
Des d’aquest prisma, i com que el centre conservarà la seva pròpia identitat, la
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representació dels treballadors que pugui existir haurà de mantenir-se (amb les
mateixes condicions, és a dir, amb el mateix crèdit horari, etc.), i aquest
manteniment es perllongarà fins que no es celebrin noves eleccions sindicals.
De la mateixa forma, caldrà mantenir el mandat dels delegats de prevenció en
cas que estiguin nomenats (i tant si són representants unitaris, com si han estat
designats al marge de la representació unitària, segons disposa l’article 35.4 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals).
I finalment, si no existís cap representació unitària a la unitat o centre de treball
sortint, ningú obtindria aquesta condició (que únicament es podria derivar de la
convocatòria de noves eleccions).

1.5. Accés de nou personal (no subrogat) a l’empresa.
1.5.1. Possibilitat de contractació de nou personal.
1.5.1.1. Limitacions existents.
Si prenem en consideració la possibilitat d’augmentar la plantilla al marge del
personal que sigui subrogat, haurem de plantejar, en un primer moment, la
possibilitat

legal

d’increment. A

aquests

efectes

hem

de

remetre’ns

necessàriament a la disposició addicional vint-i-novena de la llei 6/2018, de
pressupostos generals de l’estat de 2018 (en l’actualitat vigent), que
fonamentalment regula els següents aspectes:
- No existirà limitació en la incorporació si és de personal amb relació prèvia fixa
i indefinida al sector públic estatal, autonòmic o local on estigui inclosa la societat
mercantil (és a dir, si és personal fix de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
entitats adscrites).
- No es podrà contractar personal temporal, llevat casos excepcionals i per cobrir
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necessitats urgents i inajornables (fonamentalment, en cas de suspensions de
contractes que cal cobrir com incapacitats temporals, excedències, etc.), o si es
produeixen en els termes de l’article 32 de la llei de contractes del sector públic.
- Pel que fa a la nova contractació, i en tant en quant l’activitat de la societat
mercantil no queda inclosa en cap de les previsions de l’article 19.1.3, i inicia la
seva activitat (sense poder determinat l’existència o no de beneficis en els darrers
exercicis), podran realitzar contractes indefinits amb el límit del 75% de la seva
taxa de reposició.
- Addicionalment, si consideren que els sectors d’activitat de l’empresa
requereixen un reforç addicional d’efectius, es podran formalitzar un nombre
equivalent al 5% del total de la taxa de reposició.

1.5.1.2.

Accés del nou personal contractat.

Un cop determinat el nombre de treballadors o el volum de plantilla que pot ser
de nova contractació, és precís definir si existeix algun procediment que cal
vehicular en l’accés o la contractació d’aquest personal.
En aquest cas hem de tornar a referir-nos als aspectes que hem desglossat
prèviament. El criteri jurisprudencial existent en l’actualitat (després del
pronunciament del Ple del Tribunal Suprem fixant doctrina) és que dins de les
societats mercantils de capital públic (que pertanyen al sector públic, però no són
administracions públiques) cal projectar també la fixesa dels treballadors.
Aquest fet comporta la necessitat d’articular processos de selecció on es
compleixen les garanties i els requisits constitucionalment establerts de mèrit,
igualtat, capacitat i publicitat; en consonància amb allò que determina la disposició
addicional primera de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre), que preveu que «los principios contenidos en los
artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector
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público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del
presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica».
Si prenem en consideració aquesta remissió, i als efectes d’incorporació de nou
personal, cal seguir l’article 55, que defineix els principis rectors de l’accés a un
lloc de treball:
«1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el
artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y
laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
constitucionales

antes

expresados,

así

como

los

establecidos

a

continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de
selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos
de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones
o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección».

Des d’aquesta remissió, entenem que malgrat que es faci referència expressa a
la dita disposició addicional és aplicable anàlogament allò regulat a l‘article 61 de
la mateixa norma referent als sistemes selectius. Aquest precepte, pel que fa al
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personal laboral (com seria la plantilla de l’empresa municipal), regula que els
sistemes d’accés podran ser tres: oposició (consistent en un examen o prova
teòrica, pràctica, o teòrica-pràctica), concurs-oposició (consistent en la prova
anterior, més una valoració dels mèrits de cada aspirant, que poden ser des de
l’experiència, passant per la formació concreta, etc.), o concurs de lliure valoració
de mèrits (en el qual únicament es valoren els mèrits que prèviament han estat
decidits).
Així mateix, la propi precepte regula que es podran negociar les formes de
col·laboració que en el marc dels convenis col·lectius fixin l’actuació de les
organitzacions

sindicals

(o

representants

dels

treballadors)

en

el

desenvolupament dels processos selectius.
En conseqüència, de cara a la incorporació de nou personal (no subrogat) caldrà
determinar algun tipus de procés de selecció que permeti conjugar els principis
de mèrit, igualtat i capacitat, que pugui ser publicat, i al que es pugui lliurement
tota aquella persona que així ho desitgi (sempre i quan compleixi els requisits
d’accés que es determini per la pròpia empresa municipal).

1.6. Interpretació de les restriccions incloses a les lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat, i afectació sobre la
plantilla subrogada.
Com a element final, és precís analitzar la possible afectació que podrien tenir les
disposicions contingudes a les darrers Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat,
sobretot aquelles que es preveuen «con vigencia indefinida».
En primer lloc, la Disposició Addicional 26ª de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2017, en la redacció atorgada després de la Sentència del Tribunal
Constitucional de 31 d’octubre de 2018 (recurs d’inconstitucionalitat núm.
4710/2017), que va modificar el seu contingut, no conté cap mena de restricció
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per a la incorporació a la societat mercantil municipal del personal que en
l’actualitat presta serveis per a l’empresa subcontractada. En tant en quant va ser
eliminat tot el text que feia referència la incorporació del personal com a empleat
públic, la conclusió es diàfana en el sentit que es pot internalitzar un servei
mitjançant societat mercantil de capital municipal (o fins i tot via administració
pública directament), i que el personal quedarà incorporat a la nova entitat
adjudicatària com a empleat públic amb tots els drets i obligacions.
Per la seva banda, es manté la vigència de l’apartat segon de la dita disposició
addicional, que preveu:
«Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en
cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un
procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea
incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se
produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán
como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de
efectivos».
Ara bé, la literalitat del mateix precepte informa dels casos en què la incorporació
és a conseqüència d’una sentència judicial o d’un procediment de garantia dels
principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Per tant, si la subrogació de personal és per
imperatiu legal (supòsit no regulat en aquest apartat), caldria concloure, en
principi, amb la inaplicació també d’aquesta previsió.
Aquesta conclusió enllaça precisament amb disposició addicional 29ª de la Llei
de Pressupostos de 2018 (Llei 6/2018, de juliol), referent a la «Contratación de
personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas
empresariales», que específicament preveu que «las sociedades mercantiles
públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere el artículo 18
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apartado Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal
con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición».
D’acord amb la literalitat del precepte, i com ja hem esmentat prèviament, aquest
està pensant precisament en personal de nova contractació (i no pas nova
incorporació). Per tant, en cap cas les limitacions previstes poden quedar
afectades per la incorporació de personal per imperatiu legal (via article 44 de
l’Estatut dels Treballadors). I conseqüentment, el personal que passi subrogat no
serà tingut en compte als efectes de la taxa de reposició.
Aquesta interpretació compta amb el suport, a més, del títol competencial en virtut
del qual es dicta. L’apartat 3 de la disposició addicional preveu que el que
s’estableix té caràcter bàsic i es dicta a l’empara d’allò disposat als articles
149.1.13ª i 18ª de la Constitució Espanyola. Aquests preceptes preveuen que
l’Estat té competència exclusiva sobre «bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica», i sobre les «bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en
todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas
de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre
expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones
públicas».
Per la seva banda, la regulació de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors es
dicta de conformitat amb l’article 159.1.7ª de la mateixa Constitució Espanyola,
que preveu la competència exclusiva de l’Estat en «legislación laboral, sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas».
D’ambdós títols competencials, ja podem extreure que l’únic que refereix a
personal laboral de l’Administració Pública (o del sector públic) és l’apartat 7è,
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aquell en què es fonamenta l’Estatut del Treballadors. Així doncs, i) si la norma
pressupostària preveu, com no pot d’altra forma, l’aplicació de la norma laboral
en matèria de successió d’empreses, o no ho restringeix; ii) si aquesta norma de
caràcter laboral imposa, ineludiblement, la subrogació del personal que està
prestant serveis; iii) caldrà concloure la impossibilitat de limitar el seu accés (i, per
tant, la impossibilitat de comptabilitzar-los com a taxa de reposició) i
l’obligatorietat de la societat mercantil municipal de subrogar a tot el personal
afectat.
En segon lloc, la disposició addicional 43ª de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat de 2018 refereix el següent redactat:
«Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones
Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los
mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa
reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los
previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo
caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las
Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector
Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada
normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad
en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de
un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal
citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un
contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan
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un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando
ello se derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la
exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el
apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de
las Administraciones Públicas.
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos
respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el
cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los
distintos órganos con competencia en materia de personal.
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos
a las actuaciones que se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, en lo relativo al régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de responsabilidad de
todas las Administraciones».
De la lectura de tota la disposició addicional és evident que l’apartat que té una
afectació directa al cas que ens ocupa és el segon (a més de les conseqüències
dels dos següents apartats). De forma fonamental, el que el legislador ha pretès
és vetllar el correcte compliment de la contractació del personal, i per això, entre
d’altres, regula:
- Evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació temporal, que pugui
comportar la conversió a indefinit del contracte (extrem que és simplement una
reiteració de l’obligació de qualsevol entitat pública o privada contractant de
complir amb la normativa laboral, i procedir a formalitzar contractes temporals
amb els requisits estipulats i quan efectivament concorri causa de temporalitat
habilitant).
- Prohibir que l’òrgan de personal corresponent de l’Administració Pública o del
seu sector públic instrumental atribueixi la condició d’indefinit no fix a personal
amb contracte temporal.
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- Aquestes prohibicions, evidentment, llevat que l’actuació derivi de resolució
judicial.
Si apliquem a aquestes limitacions les anteriors conclusions a les quals hem
arribat en relació amb el personal, tindrem tres possibilitats.
En cas d’entendre que la plantilla subrogada es constitueix com a una plantilla
autònoma, cap afectació té aquesta disposició des del moment en què el personal
es subrogaria amb la condició d’indefinit a extingir. Per tant, no som davant del
supòsit regulat i prohibit de reconeixement per part de l’entitat pública de la
condició d’indefinit no fix pel frau en la contractació temporal perquè la plantilla
accedeix amb la condició d’indefinida a extingir.
Per la seva banda, en el cas d’entendre que el personal ha de ser subrogat amb
la condició d’indefinit no fixe, tampoc és d’aplicació la prohibició contemplada
atesa la nova redacció de l’article. Un cop imposada la l’obligació d’ingrés per
imperatiu legal (per la concurrència de successió empresarial als efectes de
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors), necessàriament caldrà subrogar al
personal amb la condició o naturalesa contractual que tingui. I respecte a aquesta
obligació normativa, cap prohibició o limitació existeix.
Finalment, cal analitzar un darrer element com és la possible contradicció que
pogués existir entre l’aplicació del conveni col·lectiu vigent en matèria salarial, i
les restriccions de la massa salarial que puguin imposar-se per llei pressupostària.
L’argumentari que pot fer entrar en contradicció l’aplicació del conveni col·lectiu
vigent en matèria salarial i les restriccions existents de la massa salarial
imposades pressupostàriament, prenent en consideració que a una societat
mercantil també resulten d’aplicació les prohibicions de pactar increments
superiors globals que es contenen a l’articulat de la llei pressupostària.
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Ara bé, enfront aquest extrem, cal realitzar dos matisos fonamentals: d’una
banda, la incorporació necessària (per mandat legal de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors) de la plantilla que ja treballa als serveis internalitzats ha de
comportar, també per mandat legal, que aquests passin a formar part de la
societat municipal (i que, per tant, el pressupost d’aquesta es vegi augmentat en
el capítol de personal). I aquesta conseqüència no pot ser limitada perquè
implicaria la vulneració del referit mandat.
I d’altra banda, cal insistir en què el precepte està específicament previst per als
pactes que poguessin realitzar-se d’increments salarials, i no pas per als ajustos
o l’adscripció de nou personal al conveni que es troba vigent. És important en
aquest sentit fer referència al redactat específic del precepte i al terme
homogeneïtat, i posar de manifest que el redactat és absolutament idèntic al que
tenien les lleis de pressupostos, almenys des de 2007 (quan no existien aquestes
limitacions pressupostàries). La interpretació analòga que només pot ser feta és
que la limitació de les retribucions fa específica referència als pactes col·lectius
que van més enllà de les disposicions mínimes de dret necessari i que no han
estat validats per l’organisme corresponent d’intervenció econòmica.
Arribats a aquest punt, considerem també que l'excepció que llueix, en aquest
cas, a l’article 18.7 de la Llei de Pressupostos per a l'any 2018 esdevé d'aplicació
a la totalitat del seu epígraf 2, de tal manera que l'excepció esmentada permet,
de concórrer efectivament, justificar i autoritzar increments (o nous salaris de
noves incorporacions a l’empara de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors) tant
de les retribucions d'un o alguns treballadors com, també, de la massa salarial
considerada globalment. També cal interpretar que la causa que justifica aquesta
excepció no és altra que un criteri d'elemental justícia o, si més no, d'equitat -i fins
i tot, igualtat- retributiva, en tant que no sembla factible encomanar treballs
addicionals o de major responsabilitat a treballadors -o funcionaris- del sector
públic sense reconèixer que aquests han de significar una major retribució (i, des
d'una estricta perspectiva constitucional d'igualtat, en la mesura que no es poden
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retribuir desigualment continguts funcionals d'activitat idèntics, amb empara
exclusiva en les limitacions pressupostàries a l'increment de despesa de
personal, si no es vol vulnerar el mandat que consta a l'article 14 de la Constitució
Espanyola).
Així doncs, considerem, el concepte jurídic «homogeneïtat», als efectes
analitzats, s'ha d'entendre com factor comparatiu entre les quantitats
consolidades al pressupost d‘un exercici i les contemplades al pressupost del
següent exercici però, sempre, contemplades des de la perspectiva d'idèntics
termes de situació. És a dir, amb referència a l’exercici finalitzat, i prenent com a
referència les mateixes antiguitats i situacions personals existents a aquesta data
però sense excloure la evolució vegetativa de la plantilla al llarg del següent
exercici, de tal manera que el següent 31 de Desembre haurà d'incorporar
aquesta evolució al nou Pressupost consolidat.
En aquest sentit, és cert que alguna Sentència (així, a tall d'exemple, la dictada
per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, núm. 540/2015, datada a 29 de Setembre de 2015 -JUR
2015\239386-) per bé que declara la nul·litat de l'increment retributiu per sobre
dels límits de la Llei de Pressupostos, arriba a aquesta conclusió perquè no es
desprèn que el contingut funcional dels llocs de treball analitzats hagi sofert una
variació funcional de tal importància que «faci imprescindible» l'augment
retributiu; conclusió aquesta que ens porta a concloure, sensu contrari, que si es
justifica adequadament la dita variació funcional, sí esdevindran d'aplicació els
mecanismes d'excepcionalitat contemplats a l'articulat.
En conseqüència, la previsió pressupostària no imposa cap impediment a què la
massa salarial de l’empresa es pugui veure incrementada per la incorporació per
subrogació de personal del servei internalitzat, sempre que es respectin les seves
retribucions en termes d’homogeneïtat, és a dir, com a mínim amb l’aplicació
retributiva prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació, i no siguin retribuïts
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mitjançant conceptes o complements no regulats en norma convencional o legal.

1.7.

Conclusions d’aquest apartat

Per finalitzar aquesta part de l’informe, i a mode de conclusions o de resum
esquemàtic dels plantejaments que s’han descrit al llarg del mateix, puntualitzarem
els principals aspectes laborals de la internalització del servei d’escola bressol de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Amb caràcter previ, un cop l'Administració (en aquest cas, l’Ajuntament) pren la
decisió administrativa de recuperar la gestió directa del servei que tenia
externalitzat, en exercici de les seves competències atorgades, entren en jocs les
diferents institucions jurídiques que afecten al personal que presta serveis en el
citat servei.
- Subrogació de la plantilla: concurrència d’un supòsit de successió d’empreses:
En primer lloc, caldrà determinar què succeeix amb la plantilla que està
íntegrament enquadrada en el referit servei, és a dir, que presta serveis en ell.
Traspassat el servei o el negoci entenem que entrarà en joc innegablement
l’anomenada successió legal o normativa (derivada de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors i de la Directiva 23/2001/CE, de la UE, així com de la jurisprudència
que ha interpretat ambdós normes).
Malgrat que existeixen diferents tipologies de subrogació o successió, en el present
cas la concurrència seria, en primer lloc, de la successió empresarial regulada a
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. I en segon lloc, i tenint en compte que la
societat seria de nova creació (i que dins del seu objecte social s’inclouria,
precisament, l’exercici d’aquesta activitat d’escola bressol) resultaria també
d’aplicació el conveni col·lectiu del sector que preveu, de forma expressa, el dret
de les treballadores a ser subrogades per part de l’entitat empresarial.
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Fixant-nos en la primera de les normes, concorre la successió d’empreses des del
moment en què l’element objectiu es revela com el corpus determinant. Havent-se
transmès un centre de treball o una unitat productiva autònoma, caldrà prestar
atenció a la identitat de l’activitat desenvolupada, a la seva continuïtat, a la
pertinença de gran part dels elements patrimonials per a l’exercici de l’activitat, a
les instal·lacions que fan servir en la prestació del servei, i a l’aportació fonamental
de mà d’obra, que és l’element determinant que possibilitat l’execució de l’activitat.
La concurrència d’aquests elements ens ha de portar a la conclusió que
efectivament ens trobem davant d’un supòsit de successió empresarial regulat a
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i la Directiva 23/2001/CE. Aquesta
conclusió, a més, es referma amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, de 19 d'octubre de 2017, que ha volgut incidir en què el canvi de contracta
i adjudicació del servei a una nova contractista significa la concurrència de
successió empresarial (ex. article 44). La resolució mencionada, juntament amb les
Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 19 de setembre de 2017 o de
12 de març de 2020, constitueixen un corpus en virtut del qual i) si no hi ha dubte
sobre l’aplicació de la Directiva sobre successió d’empreses quan hi ha un supòsit
de reversió d’una contracta; i ii) si la finalització d’una contracta i l’adjudicació del
servei a una nova significa la concurrència de successió empresarial ex art. 44 de
l’ET (en puritat, transmissió d’empresa o de centre d’activitat als efectes regulats a
l’article 1.1.a) de la Directiva 2001/23/CE); hem de concloure que la reversió d’un
servei adjudicat a una contracta, i la gestió del mateix per part de l’entitat local de
forma directa a través d’una societat mercantil municipal de capital públic, comporta
l’existència d’una successió empresarial regulada a l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors.
Des d’aquest punt de vista, per tant, no només concorre l’obligació de procedir a la
subrogació del personal, sinó que el fet de no fer-ho situaria a l’entitat
administrativa en una actuació il·lícita.
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- Naturalesa jurídica del personal subrogat, incorporació de nou personal, i
manteniment del conveni col·lectiu i de la representació sindical o unitària:
Existeixen diferents posicions doctrinals sobre la naturalesa jurídica del personal
subrogat. Una d’elles defensa la configuració del personal que es subroga com a
plantilla autònoma, el que significa que no estem davant d'un accés a l'ocupació
pública, sinó d'una realitat de continuïtat en la relació laboral de treballadors i
treballadores que han de mantenir el seu contracte amb la mateixa naturalesa.
Aquest procés de subrogació implica la substitució de la figura de d'una empresa
per una nova ocupadora. I des d’aquesta perspectiva, en tant en quant no es pot
modificar la naturalesa jurídica d’una relació laboral, el personal subrogat hauria de
mantenir la naturalesa jurídica dels seus contractes, és a dir, els fixes han de
continuar amb contracte fixe.
Per la seva banda, un altre sector doctrinal (i majoritari) atorga a la plantilla
subrogada la condició de plantilla pròpia de la societat mercantil, i determina
l’aplicació de les disposicions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació al
accés a l’ocupació i la configuració del personal amb diferenciació entre el personal
fix i el personal indefinit no fix. En aquest cas, la subrogació del personal per
imperatiu legal suposaria l’accés a la societat municipal en les condicions existents
i en les termes que es regulessin (tant a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en els
preceptes que fossin aplicables, com a les normes pressupostàries que fessin
referència a aquest tipus de societats mercantils).
Aquesta interpretació, que va en consonància amb allò determinat pel Tribunal
Suprem, comporta que l’accés es produeix, per tant, per l’estricta aplicació de la
institució de la successió d’empreses (article 44 de l’Estatut dels Treballadora).
Però un cop ingressat, el personal ha de tenir la condició d’indefinit no fixe (no pel
frau en la contractació temporal, com és el plantejament en virtut del qual es
constitueix jurisprudencialment aquesta figura, sinó pel fet de no haver accedit a la
plaça corresponent mitjançant el corresponent concurs, concurs-oposició o
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valoració de mèrits). En aquest cas, amb posterioritat i per tal de poder consolidar
aquests llocs de treball caldria articular el procediment oportú que respectés els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. I el citat sistema selectiu,
d’acord amb l’aplicació analògica de l’article 61.7 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic podria ser l’oposició, el concurs-oposició o el sistema de valoració de mèrits
(en el qual, sense la necessitat de convocar concurs, les relacions de treball del
personal subrogat passarien a ser de naturalesa fixa).
En conclusió, de cara a atorgar la màxima seguretat jurídica, entenem que caldria:
- Considerar la plantilla subrogada com a plantilla pròpia de la societat mercantil
municipal.
- Subrogar el personal temporal també amb la seva condició, prenent en
consideració que en cas que no s’hagués donat compliment als seus requisits per
part de l’empresa que actualment presta el servei, es projectaria com a
conseqüència el seu reconeixement com a indefinit no fix. En aquest cas, hem de
fer dues puntualitzacions:
· No podem oblidar que la Disposició Addicional 43ª de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en matèria de
contractació laboral, preveia expressament que «los órganos competentes en
materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las
entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del
cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier
tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la
conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos
de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a
personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que
a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva,
salvo cuando ello se derive de una resolución judicial».
· Per tant, malgrat que la contractació temporal fos incorrecta i no
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respongués a causa certa, o no es complissin els mínims requisits per a aquest
tipus de contractació, la conseqüència jurídica de considerar aquesta relació com
a indefinida no fixa únicament podrà ser declarada per resolució judicial.
- Atorgar al personal amb contracte indefinit que passa a ser subrogat la condició
d'indefinit no fix (o indefinit a extingir). En el primer cas, s’haurien d’articular
sistemes de consolidació, com pot ser el concurs de valoració de mèrits, mentre
que en el segon simplement caldria mantenir com a indefinit al personal subrogat
fins a la finalització de la seva relació (moment en el qual s’hauria de proveir el lloc
de treball a través dels sistemes corresponents d’oposició, concurs-oposició o
concurs de valoració de mèrits).
- Procedir a incorporar a altres treballadors quan sigui necessari (ja sigui per
creació de nous llocs de treball, ja sigui perquè els existents queden vacants)
mitjançant els procediments regulats a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (oposició,
concurs-oposició o concurs de valoració de mèrits) d’aquest amb el que estableix
la disposició addicional primera del citat text.
- Mantenir l’aplicació del conveni col·lectiu que venia sent aplicable a la unitat
productiva transferida, tant perquè ho dicta l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors, com en virtut de l’activitat desenvolupada.
- En tant en quant es manté l’autonomia de la unitat, caldrà mantenir també la
representació unitària i sindical que pogués existir.

- Interpretació de les possibles restriccions incloses a les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat i que foren aprovades amb caràcter
indefinit:
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En primer lloc, si la subrogació de personal és per imperatiu legal, cal concloure
que no existeixen restriccions en la seva incorporació, que ve determinada per
imperatiu legal; i així mateix, aquest nou personal no computarà com a personal de
nova contractació als efectes de la limitació de la taxa de reposició.
En relació amb les disposició addicional referida al reconeixement de la condició
indefinida no fixa del personal, cap afectació tindria en cas d’entendre que la
plantilla subrogada es constitueix com a una plantilla autònoma ja que el personal
es subrogaria amb la condició d’indefinit a extingir. Si entenem, però que el
personal ha de ser subrogat com a indefinit no fixe, tampoc existeix cap mena
d’afectació atès que aquest personal restaria incorporat com a indefinit no fixe per
imperatiu legal (atesa la concurrència de successió empresarial als efectes de
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors).
Finalment, i pel que fa a les retribucions, la previsió pressupostària no imposa cap
impediment a què la massa salarial de l’empresa es pugui veure incrementada per
la incorporació per subrogació de personal del servei internalitzat, sempre que es
respectin les seves retribucions en termes d’homogeneïtat, és a dir, com a mínim
amb l’aplicació retributiva prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació, i no siguin
retribuïts mitjançant conceptes o complements no regulats en norma convencional
o legal.
- Increment de l’estabilitat en l’ocupació projectada per la internalització:
Per últim, entenem que és precís analitzar les millores que es produeixen en àmbit
de les relacions de treball en el cas que la gestió sigui internalitzada. Aquests
impactes positius es produeixen en un seguit d’àmbits:
- S’estabilitza la situació laboral del personal. Si bé és cert que a la legislació
espanyola l’acomiadament ha de ser justificat, la pràctica i les conseqüències
jurídiques atorgades a la qualificació d’improcedència han portat a què, llevat
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d’algunes excepcions, l’extinció contractual a instàncies empresarials sigui lliure.
Aquesta pràctica, per la seva banda, està absolutament reduïda en el cas de les
entitats del sector públic, que no fan servir la possibilitat d’acceptar un acte il·lícit
(acomiadar sense causa) i assumir les seves conseqüències (abonar una
indemnització. De fet, en aquest cas estarien cometent una il·legalitat en assumir
despesa sense que existís causa justificada. Conseqüentment, la internalització de
la plantilla comportaria sense cap mena de dubte una gran estabilització per al
personal que està prestant serveis a l’escola bressol.
- D’altra banda, la incorporació de nou personal, en el cas que fos necessari,
respondria de manera absoluta a criteris objectius. Essent que jurisprudencialment
existeix l’obligació de seguir el principis constitucionals de mèrit, capacitat, igualtat
i publicitat en l’ocupació dels nous llocs de treball que poguessin ser necessaris,
les incorporacions tindrien lloc respectant elements objectius, i incidint en la millora
del propi centre. Per tant, la igualtat passa a constituir un factor essencial en la
regulació de les relacions laborals.
- De la mateixa forma, estant davant d’una entitat del sector públic, i essent
aplicable el principi d’igualtat en l’aplicació de la llei, ens trobem també amb què la
igualtat serà valor predominant en condicions de treball i retributives (a diferència
del que succeeix amb l’àmbit privat, on no cal seguir aquest principi sempre i quan
no es concorri en situacions de discriminacions [es pot retribuir la mateixa feina de
forma diferent, sempre i quan aquesta diferència no tingui origen en alguna
condició sistemàtica i tradicionalment segregada, com podria ser el gènere, la
orientació política, l’afiliació sindical, etc.]).
- En quart lloc, eliminar el lucre empresarial i assumir la gestió pròpia incideix en
la capacitat que tindrà la societat municipal de cara a millorar potencialment les
condicions de treball del personal si fos necessari. Prenent en consideració, a
més, el biaix de gènere existent, la internalització podrà tenir un impacte de
gènere positiu (aquest tipus d’actuacions impliquen mantenir un major control
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públic sobre una activitat, i actuar de forma directa en la millora de les condicions
d’una població que no únicament pateix unes condicions especialment minses,
sinó que aquestes tindran una projecció sobre futures pensions, de forma que
possiblement siguin pensions mínimes i amb un important biaix de gènere).

2. ANÀLISI DE MERCAT
Als efectes de realitzar una anàlisi de mercat del servei d’escola bressol, analitzem
l’oferta i la demanda existent en el municipi de Sant Quirze del Vallès, en base a
les dades disponibles dels últims anys, així com la comparació entre municipis
seleccionats en funció de diversos indicadors socioeconòmics.
Cal tenir en consideració que no ens trobem en l’inici de cap activitat econòmica,
atès que ja s’ha vingut exercint des de períodes anteriors. Fins el moment, el
servei municipal s’ha prestat en exercici d’activitat econòmica, subjecte a una
contraprestació que les usuàries paguen directament a l’entitat adjudicatària del
servei i que ha estat proporcional al servei rebut. Aquesta contraprestació es
regula en el plec de clàusules del contracte de concessió de servei públic per a la
gestió de l’escola bressol municipal “El Patufet”.
L’informe del Cercle de Comparació Intermunicipal d’escoles bressol elaborat per
la Diputació de Barcelona (CCIEB), reflecteix que el servei municipal d’escola
bressol és estructuralment deficitari, i aquest dèficit d’explotació s’ha vist
clarament afectat pel context econòmic dels darrers anys.
Segons l’esmentat informe, els Ajuntaments acostumen a ser la principal font de
finançament del servei, aportant durant el 2018, el 57,8% del cost del servei. La
despesa corrent per alumne es situa en els 5.663,40 euros i la despesa per alumne
pel servei d’escolarització en 4.381,90 euros.
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Sant Quirze del Vallès és un municipi de 14,07 kilòmetres quadrats de la comarca
del Vallès Occidental. Limita amb els municipis de Sabadell, Rubí, Terrassa, Sant
Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
Les dades demogràfiques de l’any 2019 contemplen una població 20.141
habitants, dels quals 10.276 són dones, el que suposa el 51,02% de la població
total del municipi. L’edat mitjana de la població és de quasi 40 anys. El percentatge
de població estrangera representa el 5% i la seva edat mitjana està al voltant dels
36 anys. L’indicador macro-econòmic de la taxa d’atur del municipi, es situa al
desembre de 2019 en un 7,04%.
Aquestes variables socioeconòmiques extretes del programa HERMES de la
Diputació de Barcelona, ens permeten apropar-nos a la realitat demogràfica, i per
tant, a les necessitats poblacionals de comptar amb un servei públic i de qualitat
d’escola bressol.

2.1. Anàlisi de l’oferta
En aquest apartat comparem els preus i els diferents serveis de l’escola bressol
municipal amb d’altres escoles bressols de titularitat privada del mateix municipi,
per determinar si l’escola de titularitat pública ofereix uns serveis dintre del valor
de mercat establert en el seu municipi.
En segon terme, també comparem les mateixes variables amb altres municipis
de la mateixa comarca, per valorar si el preu dels serveis de l’escola bressol de
titularitat municipal es troben dintre de la mitja de preus i serveis oferts per la resta
d’escoles bressol.
Actualment a Sant Quirze del Vallès funcionen quatre escoles bressol, de les quals
una és de titularitat municipal.
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L’escola bressol municipal “El Patufet” té capacitat per acollir a 135 infants entre
els 4 mesos i els 3 anys. Tot i que en el curs 2019/2020, la capacitat és de 147
alumnes repartits en 10 aules, la voluntat de l’Ajuntament és tornar als límits
establerts inicialment en el contracte de concessió administrativa, amb el
compromís del manteniment de la plantilla de personal actual. Aquest fet,
comportarà una millora en els ratis de personal per alumne, i per tant, en els nivells
de qualitat i seguretat del servei.
El projecte educatiu de l’escola es basa en afavorir el desenvolupament integral i
harmònic de l’infant atenent les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic,
psicològic, afectiu, lúdic i social, afavorir el procés d’autonomia de l’infant adquirint
hàbits bàsics, seguretat afectiva i emocional i desenvolupant la seva iniciativa i
autoconfiança, afavorir el procés de socialització de l’infant fent-lo capaç de viure
unes relacions estables i positives amb si mateix i amb els altres, i integrant-lo
activament en una societat culturalment organitzada, així com facilitar recursos i
instruments d’aprenentatge per afavorir el desenvolupament de les capacitats de
coneixement i ’interpretació d’un mateix i del seu propi entorn.
Els serveis que ofereix són els d’escolaritat, menjador, en la modalitat de cuina
pròpia, servei d’acollida de matí i tarda i té en funcionament els espais familiars :
espai nadó, espai de joc i l’espai entre pares i mares.
a) Oferta en el municipi
Les tres entitats privades que actualment ofereixen el servei d’escola bressol a
Sant Quirze del Vallès són :
-

Escola Bressol el Picarol Blau

-

Escola Bressol Bon Matí

-

Llar d’infants La Marieta
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A partir de les dades publicades per les escoles bressol en les seves pàgines web,
disposem de dades per comparar l’oferta del servei de titularitat pública amb les
escoles bressol privades.
A continuació detallem el resum de les tarifes de l’escola bressol “El Picarol Blau”
d’accés públic des del seu web:
Serveis
El Picarol Blau
Matrícula
330,00 €
Estada matí ( 9:00-12:00)
260,00 €
Estada tarda 15:00-18:00)
260,00 €
Estada fins migdia (09:00-15:00)
420,00 €
Estada jornada sencera (8h)
495,00 €
Menjador esporàdic
15,00 €
Assegurança puntual
35,00 €
Material puntual
50,00 €

I també de la llar d’infants La Marieta, que també publica els seus serveis tarifats
en el seu web:
Serveis
Matrícula
Estada matí ( 9:00-12:00)
Estada matí i migdia
Estada tot el dia
Quota material escolar

La Marieta
250,00 €
235,00 €
370,00 €
450,00 €
240,00 €

A continuació, detallem els preus actuals oferts per l’escola bressol municipal “El
Patufet”:
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Concepte
Matriculació
Tarifes 5 Hores
Tarifes 6 Hores
Tarifes 7 Hores
Tarifes 8 Hores
Tarifes 9 Hores
Menjador Fix
Menjador Esporàdic
Berenars
Acollides de Mati i Tarda
Hores Complementaries

Preus Actuals
125,00 €
175,00 €
185,00 €
190,00 €
195,00 €
210,00 €
120,00 €
6,50 €
1,20 €
0,50 €
1,75 €

Comparant les dades entre el catàleg de serveis i horaris del servei municipal
respecte els del servei privat, detectem per una banda, que l’escola bressol
municipal ofereix un catàleg de serveis més flexible i extens, amb opcions de
combinar diferents serveis i a uns preus sensiblement inferiors als oferts per les
llar d’infants privades.
També observem que les entitats privades, a diferència de la municipal, no
ofereixen tarifes per a serveis complementaris puntuals, el que comporta un
encariment del preu del servei per aquelles famílies que siguin usuàries
esporàdiques d’aquests tipus de serveis.
El servei d’acollida en el cas de l’escola bressol municipal es cobra a part, a
diferència de les escoles bressol privades que inclouen el preu en els diferents
serveis. A més, aquestes últimes incorporen unes quotes puntuals extraordinàries
per a cobrir el cost de l’assegurança i el material escolar, entre d’altres.
Segons les taules exposades dels diferents serveis, observem que els preus dels
servei l’escola bressol municipal són inferiors a la mitjana de les tres escoles
bressol comparades, suposant aproximadament un 75% del cost mitjà per a cada
un dels serveis.
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Aquest anàlisi està alineat amb el que s’exposa al l’informe del CCIEB del exercici
2018. En l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona conclouen que les escoles
bressol municipals ofereixen una cartera de serveis que permet que els centres
s’adeqüin a les necessitats específiques dels usuaris, algunes no necessàriament
relacionades amb l’educació (com poden ser la conciliació, la salut, la participació
de les famílies, l’acció comunitària, etc). Pel que fa al servei d’escolaritat, es pot
destacar que la mitjana d’hores d’obertura és de 9,4 hores diàries, una dada que
es manté estable respecte d’anys anteriors. Tot i que el nombre d’hores es manté
constant, destaca l’esforç de moltes escoles per adaptar les seves hores
d’obertura a les necessitats de la demanda.
b) Oferta entre municipis
Una segona comparació és la que realitzem entre escoles bressols de titularitat
municipal però de diferents municipis de la comarca del Vallès occidental. En base
a diverses variables de naturalesa sòcio-econòmica escollim els municipis
objectes de la comparativa.
1) Indicador de població per municipis
El recompte de la població i la classificació per sexe publicat al programa Hermes
prové, d’una banda, dels censos de població (1991 i 2001), i d’altre banda, de
l'enquesta padronal de 1996. A partir de 1996, en que es posa en marxa
el funcionament del padró continu, les xifres oficials de població dels municipis
s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Segons les dades estadístiques, la comarca del Vallès Occidental té una mitjana
de població de 40.228 habitants, i Sant Quirze del Vallès té una població segons
dades del padró del exercici 2019 de 20.141 habitants, el que suposa un 50,07%
respecte a la mitjana de la comarca.
2) Indicador de natalitat anual per municipis
Els fluxos de població es refereixen a les modificacions anuals de les xifres de
població d'un àmbit territorial. Influeixen tant els canvis per moviment natural de la
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població -naixements, defuncions i matrimonis- com per moviments migratoris immigració i emigració.
En aquest cas, les dades de naixements que recull el banc de dades
d'estadístiques municipals i comarcals de l'Institut d'Estadística de Catalunya
provenen dels registres civils, es basen en les declaracions fetes pels mateixos
ciutadans en el moment de la inscripció d'un fet en el registre, i suposa formalitzar
una butlleta estadística de part. La verificació de continguts i qualitat de les
butlletes es fa mitjançant una depuració continuada de la informació continguda.
La major part de les taules sobre natalitat estan referides al municipi de residència
de la mare, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció del
nascut, ja que la majoria dels naixements tenen lloc en centres sanitaris localitzats
en municipis que poden ser diferents del de residència.
Segons les dades estadístiques, la comarca del Vallés Occidental té una mitjana
de naixements anuals de 345, trobant-se Sant Quirze del Vallès notablement per
sota amb un total de naixements segons dades del Institut d’Estadística de
Catalunya per al 2018 de 155 naixements, el que suposa un 44,93% respecte a la
mitjana de la comarca.
3) Indicador de renda bruta familiar disponible (RBFD)
La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els
ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o
a l'estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels ingressos de les famílies
directament vinculades a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva
(remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també és influïda
per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions
socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és
la diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos. El caràcter que té és el de
renda bruta, atès que no es dedueix cap consum del capital fix.
Segons les dades estadístiques, la comarca del Vallès Occidental té una mitjana
de renda bruta familiar anual de 674.498 euros, trobant-se Sant Quirze del Vallès
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per sota amb un total de renda bruta familiar anual segons dades del servei
d’informació econòmica municipal (SIEM) per al 2019 de 442.338, el que suposa
un 65,58% respecte a la mitjana de la comarca.
Com a resultat de l’anàlisi a partir dels indicadors seleccionats, considerem que
les poblacions que presenten una major similitud amb el municipi de Sant Quirze
del Vallès són els municipis de Castellar del Vallès i Santa Perpetua de la Mogoda,
tal i com detallem en el següent quadre comparatiu :

Municipi
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Polinyà
Rellinars
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
TOTAL
mitjana

Població
Total
13.380
33.091
24.187
12.390
57.403
172
9.326
36.239
14.771
8.479
780
38.665
77.464
213.644
91.006
2.373
20.141
25.799
9.078
220.556
2.093
6.688
7.512
925.237
40.228

Naixements
Total
105
286
172
98
368
1
68
304
100
67
2
343
717
1.875
808
21
155
197
94
2.000
18
67
66
7.932
345

RBFD
Total
148.011
483.921
423.498
205.838
953.047
2.393
303.301
527.493
268.468
132.836
10.853
547.436
1.088.667
3.423.415
2.308.073
33.017
442.338
408.903
143.044
3.412.663
29.121
93.055
124.052
15.513.443
674.498

A partir dels resultats obtinguts en la comparativa, analitzem la documentació
relativa als contractes de concessió del servei publicada en el perfil del contractant
dels Ajuntaments, respecte del servei municipal d’escola bressol.
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2.1.1. Castellar del Vallès
Al municipi de Castellar del Vallès hi ha un total de 8 escoles bressol, de les quals
2 són de titularitat municipal, l’escola bressol municipal “Colobrers”, i l’escola
bressol municipal “El Coral”.
Segons les dades publicades en el web del Ajuntament de Castellar del Vallès,
podem accedir a les dades sobre els serveis, dimensió i gestió de les llars
d’infants, a efectes de la comparativa amb el municipi objecte del estudi.
En ambdós centres es presten els següents serveis :
-

Escolaritat

-

Servei d’acollida

-

Servei de menjador amb cuina pròpia i migdiada

-

Servei d’assessorament psicopedagògic

L’escola bressol municipal “Colobrers” acull a infants de 4 mesos fins a 3 anys i té
una capacitat de 94 places, i l’escola bressol municipal “El Coral” acull a infants
d’1 any a 3 anys i té una capacitat màxima de 61 places. La gestió dels dos centres
és indirecta, mitjançant un contracte de concessió del servei amb la societat
cooperativa SUARA, que actualment es troba en fase de pròrroga vigent.
Actualment, les dues escoles bressol es gestionen segons contractes de
pròrrogues vigents aprovades en l’acta de sessió del Ple del Ajuntament de
Castellar del Vallès de data 30 de juny de 2020.
Presentem la comparativa amb el cost del servei segons contracte de l’escola
bressol municipal de Sant Quirze del Vallès :
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CASTELLAR DEL VALLÈS
EBM El Coral
EBM Colobrers
Total Castellar del Vallès
EBM El Patufet
Sant Quirze del Vallès

Nº Places
61
94
155
135
135

Preu contracte
340.814,32 €
471.628,08 €
812.442,40 €
2.271.141,40 €
2.271.141,40 €

Durada
2
2
2
4
4

Preu Anual
170.407,16 €
235.814,04 €
406.221,20 €
567.785,35 €
567.785,35 €

El número total de places de l’escola bressol municipal de Sant Quirze del Vallès
suposa el 87% del total de les places de les escoles bressol municipals de
Castellar del Vallès.
Segons els valors estimats dels contractes de concessió, el cost per plaça de la
concessió de CV ascendeix a 2.620,78 euros, i el cost per infant de SQV
ascendeix a 4.205,82 euros. Entenem que el cost de les escoles bressol de CV
només contempla l’escolarització, i no la resta de serveis complementaris i
menjador escolar.
Recordem que, segons les dades del CCIEB, la despesa corrent per alumne es
situa en els 5.663,40 euros i la despesa per alumne pel servei d’escolarització en
4.381,90 euros, per a l’exercici 2018.
Respecte a la regulació i escalat dels preus, el municipi de Castellar del Vallès té
regulat en Ordenança Fiscal del 2018, el preu públic per a la prestació del servei
d’escola bressol. A continuació, detallem un resum del publicat en l’OF :
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També aplica un sistema de tarifacions socials vinculades a la capacitat
econòmica de les famílies i al nombre de persones en la unitat familiar.
A efectes comparatius, considerem que ambdós municipis ofereixen un ampli
ventall d’opcions en quant a horaris i preus, així com també una escala de
tarifacions socials basada en criteris similars.

2.1.2. Santa Perpètua de la Mogoda
Al municipi de Santa Perpètua de Mogoda hi ha un total de 5 escoles bressol, de
les quals 3 són de titularitat municipal, escola bressol municipal “Can Folguera”,
escola bressol municipal “Els Pins” i escola bressol municipal L’Espiga.
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En tots els centres es presten els següents serveis :
-

Escolaritat

-

Servei d’acollida

-

Servei de menjador amb cuina pròpia

Per aquest municipi no hem pogut accedir a dades públiques desagregades
referents a la capacitat de cadascun dels centres.
La gestió dels 3 centres també es realitza en règim de gestió indirecta, a través
de la Fundació Pere Tarrés.
Presentem la comparativa amb el cost del servei segons contracte de l’escola
bressol municipal de Sant Quirze del Vallès :
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
EBM L'Espiga
EBM Els Pins
EBM Can Folguera
Total Santa Perpètua Mogoda
EBM El Patufet
Sant Quirze del Vallès

Nº Places

262
135
135

Preu contracte
655.560,06 €
2.324.201,35 €
2.324.201,35 €
5.303.962,76 €
2.271.141,40 €
2.271.141,40 €

Durada
2
5
5
4
4

Preu Anual
327.780,03 €
464.840,27 €
464.840,27 €
1.257.460,57 €
567.785,35 €
567.785,35 €

El número total de places de l’escola bressol municipal de Sant Quirze del Vallès
suposa el 52% del total de les places de les escoles bressol municipals de Santa
Perpètua de la Mogoda.
Segons els valors estimats dels contractes de concessió, el cost per infant a les
escoles bressol de SPM és de 4.799,47 euros, respecte al 4.205,82 euros de SQV.
Respecte a la regulació i escalat de les quotes, el municipi de Santa Perpètua de
la Mogoda té regulat en Ordenança Fiscal del 2020, el preu públic per a la
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prestació del servei d’escola bressol. A continuació, detallem un resum del publicat
en l’OF :

A efectes comparatius, considerem que el municipi de Santa Perpètua de la
Mogoda té establert un sistema tarifa menys progressiu que el del Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès. A més, al 2020 es troben en fase d’estudi per la
implementació de tarifacions socials, a diferència del Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès que ja les està aplicant.

2.2. Anàlisi de la demanda
Per l’anàlisi de la demanda disposem de dades de tres cursos escolars,
desagregades segons els serveis que ofereix l’escola bressol. En canvi, respecte
el nombre d’usuàries que utilitza cada servei, només tenim informació segmentada
del curs 2017/2018, pel que ens trobem amb limitacions per poder realitzar una
anàlisi comparativa d’aquestes magnituds.
A continuació exposem els resultats dels ingressos per seccions comparatius:
Curs
2016/2017
Matricula
9.875,00 €
Quotes
274.325,00 €
Menjador i berenars
107.023,02 €
Acollida i altres
4.326,85 €
Tarifacions
- 16.898,04 € Total
378.651,83 €

2017/2018
2018/2019
8.787,50 €
9.125,00 €
277.350,00 € 288.655,00 €
108.795,80 € 115.299,30 €
3.565,85 €
3.106,50 €
14.620,26 € - 17.130,02 €
383.878,89 € 399.055,78 €
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Observem que tots els serveis presenten una tendència a l’alça, a excepció del
servei d’acollida i altres, que recull els ingressos obtinguts en concepte d’acollida
matí i tarda i hores complementàries.
Per determinar possibles causes de l’increment en la demanda dels serveis,
introduïm un recull d’indicadors demogràfics extrets de les dades d’infografies
publicades al programa HERMES:

També presentem indicadors relatius a les dimensions de les llars del municipi i
de la comarca, extrets del programa HERMES i de la base de dades IDESCAT. El
primer quadre mostra la dimensió mitjana de la llar de la comarca del Vallès
Occidental detallada per municipis :
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Títol: Indicadors. DEMOGRAFIA. Llars. Dimensió mitjana de la
Font de les dades: Programa HERMES DIBA
filtre Any: DCE2011-2011 Cens
Municipi
Total
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Polinyà
Rellinars
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
TOTAL

2,58
2,65
2,82
2,9
2,71
2,68
3,11
2,65
2,94
2,7
2,54
2,66
2,64
2,54
2,87
2,62
2,79
2,76
2,61
2,58
2,89
2,76
3,03
2,65

El segon quadre mostra el nombre de llars segons la seva dimensió familiar, també
en comparativa amb la comarca :
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El municipi en xifres
Sant Quirze del Vallès

Concepte
Llars amb una persona. 2011
Llars amb dues persones. 2011
Llars amb tres persones. 2011
Llars amb quatre persones i més. 2011

IDESCAT
Sant Quirze del Vallès
1.107,00
1.828,00
1.933,00
1.942,00

Vallès Occidental
69.864,00
102.998,00
76.091,00
88.635,00

Segons el recull d’aquestes dades, els indicadors de l’evolució de la població
respecte l’evolució de la taxa de natalitat són inversament proporcionals. La
primera presenta una tendència ascendent, mentre que la segona presenta una
davallada de la natalitat de manera continuada.
La població actual creix a un ritme d’un 1%, però no així la població de 0-15 anys,
que es manté igual, i el número de naixements que es redueixen en un 5,5%.
La piràmide demogràfica mostra que la franja d’edat que suposa un percentatge
relatiu superior de població al municipi és la de persones entre 40 a 44 anys.
La dimensió mitjana de les llars del municipi es situa en el 2,79, per sobre de la
mitjana de la comarca que és del 2,65.
La composició principal de les llars del municipi són les formades per quatre
persones i més, a diferència de la comarca, a on l’estructura principal de les llars
és la formada per dues persones. El percentatge de famílies de tres o més
persones, suposa el 57% del total de les llars del municipi.
De l’informe global dels indicadors d’escoles bressol CCIEB es desprèn que en
els darrers anys les escoles bressol municipals s’han enfrontat a dues dificultats
fonamentals. Per una banda, una davallada de la natalitat que ha provocat la
disminució de la demanda del servei, i per tant, que moltes escoles no poguessin
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cobrir totes les places que oferien, especialment als municipis més petits. D’altra
banda, canvis en l’estructura de finançament que han generat un clima d’incertesa
que no afavoreix la gestió del servei amb una mirada a llarg termini.
Els indicadors demogràfics del municipi de Sant Quirze del Vallès mostren una
tendència a la baixa en l’evolució del nombre de persones usuàries del servei, en
la línia dels resultats obtinguts per l’informe del CCIEB. En canvi, l’anàlisi dels
ingressos per serveis, mostra una tendència ascendent. La taxa de natalitat
presenta una evolució decreixent, però la dimensió de les llars mostra un pes
relatiu superior en les famílies amb més persones. El fet que l’escola bressol
implementi un sistema de tarifació social que bonifica els preus segons el número
d’infants escolaritzats en el mateix centre, lligat a la tendència ascendent de les
llars més nombroses, pot ser una de les causes d’aquest increment en la demanda
dels serveis de l’escola bressol municipal.

2.3. Anàlisi dels avantatges socials i efectes de l’activitat local
sobre la concurrència empresarial
Respecte als avantatges socials de l’activitat a prestar, cal considerar que tot i que
el servei d’escola bressol no té la consideració de servei bàsic, l’accés al mateix
per part de la ciutadania està reconegut com un dret humà.
La Constitució espanyola, en el seu article 27, reconeix el dret universal d’accés a
l’educació així com la llibertat d’ensenyament, afegint que l’educació té per objecte
el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. Tanmateix, aquest
precepte obliga als poders públics a garantir la gratuïtat del ensenyament
obligatori, amb independència del model organitzatiu escolar que les famílies o
tutores escollin pels infants.
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A nivell autonòmic, tal i com es regulat en la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació
de llars d’infants de qualitat, segons el preàmbul de la mateixa, a Catalunya es fa
cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre zero i
tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els que està el dret a
l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis
establerts per la Convenció dels drets dels infants i la legislació vigent en aquesta
matèria, especialment la Llei 18/2002, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies,
que en els apartats 1 i 2 del article 33 estableix la promoció de places d’educació
infantil de primer cicle. L’educació l’han de compartir bàsicament la família i la llar
d’infants.
Per a que qui ho desitgi pugui exercir efectivament aquest dret universal, és precís
que la xarxa pública posi a l’abast de tota la població el primer cicle d’educació
infantil en condicions de qualitat garantida.
Respecte als efectes de l’activitat local sobre la concurrència empresarial,
entenem que aquesta no es veurà afectada pel fet que la gestió del servei
municipal es realitzi a través d’un mitjà propi de l’Ajuntament, tenint en compte que
actualment en el municipi de Sant Quirze del Vallès la oferta privada supera a la
pública, com a mínim en número de llar d’infants, i el mercat reflecteix una situació
de lliure competència respecte a l’oferta.
Actualment, en l’àmbit de les llars d’infants hi ha diverses entitats privades que
ofereixen serveis similars als que ofereix l’escola bressol de titularitat municipal.
Aquest fet provoca que les famílies disposen d’una oferta suficient davant un
servei similar que els hi permet escollir en funció de les seves preferències o
capacitats. Tanmateix, la creació de noves entitats privades no ve marcada per la
limitació en l’accés al mercat, sinó i en qualsevol cas, per la limitació de la
demanda. En aquest sentit considerem que el sector funciona segons les regles
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de la lliure concurrència, i aquesta no es veurà afectada pel canvi de model en la
gestió de l’escola bressol municipal.
D’aquesta forma es recupera una competència bàsica municipal mitjançant la
societat mercantil de titularitat pública. Destaquem la conveniència de la
continuïtat de l’activitat econòmica d’interès general ja establerta sense que tingui
cap efecte en el mercat ja existent i considerant que tindrà un efecte positiu en la
concurrència empresarial.

3. PROJECTE D'ESTABLIMENT DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL, EL PATUFET
3.1. Subrogació del personal
L’estatut dels treballadors estableix al seu article 44, els criteris a aplicar en el cas
de successió d’empreses: “El canvi de la titularitat de l'empresa, del centre de
treball o d'una unitat productiva autònoma d’aquesta empresa no extingeix per ell
mateix la relació laboral, i l’empresari nou queda subrogat en els drets i les
obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior, inclosos els compromisos
de pensions, en els termes que preveu la seva normativa específica i, en general,
en totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi
adquirit el cedent.”
En aquest sentit hem de fer notat que bé en el cas de que l’establiment de servei
o de la internalització s’assumirà en la seva totalitat el personal que actualment
està contractat per l’empresa CLECE, respectant tots els drets tant laborals com
de seguretat social de les treballadores.
Les escoles Bressols, estan dins de l’àmbit funcional del XUU Conveni col.lectiu
de Centros de Asistencia y educación infantil. Conveni col.lectiu d’àmbit estatal i
amb codi de conveni 99005615011990, publicat 26/07/2019.
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Respecte a l’aplicació de conveni col·lectiu per les treballadores subrogades,
l’article 44.4 de l’Estatut dels treballadores estableix que :
“Llevat de pacte en contra, establert mitjançant acord d'empresa entre el
cessionari i els representants dels treballadors una vegada consumada la
successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió
seguiran regint pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió
sigui d'aplicació a l'empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma
transferida.
L’article 31 del conveni col.lectiu estableix
Artículo 31.Subrogación Convencional.
1. En el sector de asistencia y educación infantil operará la subrogación del
personal cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista,
en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del
articulado del presente Convenio, en cualquier tipo de cliente, ya sea público
o privado. Dicha subrogación se llevará a cabo en los términos indicados en
el presente artículo.
En lo sucesivo, el término contrata se entiende como el conjunto de medios
organizados con el fin de llevar a cabo una actividad económica de las
definidas dentro del ámbito funcional del convenio, ya fuere esencial o
accesoria, que mantiene su identidad con independencia del adjudicatario
del servicio.
En este sentido, engloba con carácter genérico cualquier modalidad de
contratación, tanto pública como privada, e identifica una concreta actividad
que pasa a ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad, o
entidad de cualquier clase, siendo aplicable la subrogación aún en el
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supuesto previsto en el artículo 130, 3 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de
trabajadores/as y, por tanto, no serán objeto de subrogación por la nueva
adjudicataria los socios cooperativistas que no tengan la condición de socios
trabajadores/as y los trabajadores/as autónomos aun cuando vinieran
prestando servicios directa y personalmente en el centro o contrata en el que
se produjese el cambio de contratista o subcontratista.
En el caso de subrogación de socios cooperativistas que tengan la condición
de trabajadores/as, la subrogación alcanzará exclusivamente a esta última
condición, sometiéndose en todos los aspectos a la regulación laboral y
convencional de aplicación.
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den
alguno de los siguientes supuestos:
a) Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la contrata con una
antigüedad mínima de los tres últimos meses anteriores a la finalización
efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo,
con independencia de que, con anterioridad al citado período de tres meses,
hubieran trabajado en otra contrata.
b) Trabajadores/as con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el
momento de la finalización efectiva de la contrata, tengan una antigüedad
mínima de tres meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren en
situación de IT, excedencia que dé lugar a reserva del mismo puesto de
trabajo, vacaciones, permisos, maternidad, Incapacidad Permanente sujeta
a revisión durante los dos años siguientes o situaciones análogas, siempre
que cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima.
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c) Trabajadores/as con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los
trabajadores mencionados en el apartado b), con independencia de su
antigüedad y mientras dure su contrato.
d) Trabajadores/as de nuevo ingreso que por ampliación del contrato con el
cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una
ampliación de plantilla en los tres meses anteriores a la finalización de
aquella
e) Trabajadores/as de nuevo ingreso que han ocupado puestos fijos con
motivo de las vacantes que de forma definitiva se hayan producido en los
tres meses anteriores a la finalización de la contrata, siempre y cuando se
acredite su incorporación simultánea al centro y a la empresa.
2. Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar
documentalmente por la empresa o entidad saliente a la entrante, mediante
los documentos que se detallan en este artículo.
Documentos a facilitar.
La empresa saliente deberá facilitar a la empresa entrante y a los
representantes de los trabajadores los siguientes documentos:
a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de
Seguridad Social.
b) Fotocopia de los tres últimos recibos de salario de los trabajadores/as
afectados.
c) Fotocopia de los documentos de cotización a la Seguridad Social de los
tres últimos meses.
d) Relación del personal especificando: nombre y apellidos, número de
afiliación a la Seguridad Social, puesto de trabajo o, en su caso, cargo
directivo

temporal

encomendado,

jornada,

horario,

modalidad

de

contratación, período de disfrute de las vacaciones y, cuando proceda,
antigüedad y complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional –
C.P.P.–, especificando, con relación a este último concepto, fecha de
devengo y número de horas de formación ofertadas y, en su caso, realizadas
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Si el trabajador/a es representante legal de los trabajadores, se especificará
el período de mandato del mismo.
e) Fotocopia de los contratos de los trabajadores/as afectados por la
subrogación.
f) Si la empresa saliente fuera una cooperativa de trabajo, deberá identificar
en la relación de personal que facilita a la empresa entrante quienes tienen
la condición de trabajadores de la misma y quienes la de socios
trabajadores.El plazo de entrega será como mínimo de cinco días naturales
y como máximo de quince días naturales, contados a partir del momento en
que la empresa entrante o saliente comunique a la otra el cambio de la
adjudicación de servicios. En todo caso, dicha comunicación deberá
producirse con un plazo mínimo de tres días hábiles anteriores al inicio
efectivo de la prestación de servicios por parte del nuevo adjudicatario.
3.

Liquidación

de

retribuciones,

partes

proporcionales

de

pagas

extraordinarias, vacaciones y descansos con respecto a los trabajadores
entre la empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio:
La Empresa saliente deberá atender:
a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el
momento del cese en la adjudicación, y
b) La liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones.
c) Los trabajadores/as percibirán sus retribuciones mensuales en la fecha
establecida y las partes proporcionales de pagas extraordinarias o
liquidación de retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días
siguientes a la fecha de terminación de la contrata de la empresa saliente.
d) Los trabajadores tendrán que disfrutar sus vacaciones reglamentarias
establecidas en el periodo fijado en el calendario vacacional, con
independencia de cuál sea la empresa en la que en ese momento estén
prestando servicios.
e) Los trabajadores/as que no hubieran disfrutado sus vacaciones al
producirse la subrogación, las disfrutarán con la nueva adjudicataria del
servicio, que sólo abonará la parte proporcional del período que a ella
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corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior
adjudicatario que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.
f) Los trabajadores/as que, con ocasión de la subrogación, hubiesen
disfrutado con la empresa saliente un periodo de vacaciones superior al que
le correspondería por la parte de año trabajado en la misma, se les
descontará de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo con la
proporcionalidad que corresponda. La empresa entrante habrá de permitir el
disfrute del periodo vacacional que a cada trabajador/a le quedara pendiente
de disfrutar, y en todo caso deberá abonar al trabajador/a lo que le
correspondería proporcionalmente percibir por el tiempo en que preste
servicios para la misma, sin que pueda sustituir tal abono por un disfrute
mayor de vacaciones
4. No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el supuesto de
cierre temporal de un centro de trabajo que obligue a la suspensión de la
actividad por tiempo no superior a un año. En tal caso, dicha circunstancia
dará lugar a promover expediente de regulación de empleo por el que se
autorice la suspensión de los contratos de trabajo de los empleados que
resulten afectados. A la finalización del periodo de suspensión, dichos
trabajadores tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro en cuestión,
aunque a esa fecha se adjudicase la actividad a otra empresa
5. En el supuesto de que el cliente trasladase las dependencias en las que
se presta el servicios a otra ubicación y adjudicase el servicio a otra empresa,
ésta vendrá obligada a subrogarse en el personal que, bajo la dependencia
del anterior concesionario hubiera prestado servicios en el centro anterior,
siempre y cuando dicho personal reuniese los requisitos establecidos en el
apartado 1 de este artículo
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3.2. Estructura Organitzativa De L’escola Bressol
Segons les dades facilitades pels tècnics de l’ajuntament de St Quirze del Vallès,
tenim una plantilla fixe de 21 persones treballadores, estructurades de la següent
manera.
Càrrecs Directius
Definits com a càrrecs temporals , la seva durada està vinculada mentre les
persones exerceixin les feines pròpies del càrrec, tornant al lloc de treball pel qual
va ser contractat
Director , és l’encarregat pel titular de dirigir i organitzar les activitats i al personal
de l’empresa.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional
són els següents:
Persones treballadores

Jornades

1

1,00

Personal de Serveis complementaris
Es tracta der personal especialitzat que assessora , sigui directament amb els
alumnes o genèricament al centre de treball.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional
són els següents:
Persones treballadores

Jornades

2

0,717

Personal d’aula.
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Mestre. Les persones amb la titulació mínim requerida per la legislació vigent i
amb l’especialització corresponent.
Elabora i executa la programació del centre o cicle; exerceix l’activitat educativa
integral al centre, desenvolupant les programacions curricular. També realitzarà
les activitats relacionades amb la salut, higiene i alimentació al centre o cicle.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional
són els següents:
Persones treballadores

Jornades

3

3,00

Educador infantil. És la persona que reunint la titulació acadèmica mínima
requerida per la legislació vigent , desenvolupa la seva funció elaborant i executant
la programació de la seva aula i exercint l’activitat educativa a la seva aula,
desenvolupant les programacions curriculars, incloses les activitats relacionades
amb la salut, higiene i alimentació al centre o cicle.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional són els
següents:
Persones Treballadores

Jornades

6

6,00

Auxiliar de recolzament. És el treballador qui, amb la qualificació mínima exigida
per la legislació vigent en tot moment, ajuda, assistència o suport en les tasques
diàries de l'aula que se li encomanen, entre altres tasques, les derivades de l'ordre,
la seguretat, l'entreteniment, l'alimentació, la preparació i l'atenció personalitzada
als nens. Els auxiliars no podran exercir les funcions del propietari de l'aula.
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Persones Treballadores

Jornades

5

4,05

Personal d’administració i serveis.
Personal de cuina.- Son les persones encarregades de la confecció de menús,
compra, preparació dels aliments, responsabilitzant-se del seu bon estat i
preparació així com la neteja del local i utensilis de cuina. El treballador que
exerceixi aquesta funció haurà d’estar en possessió de la qualificació requerida en
matèria alimentària.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional
són els següents:
Persones Treballadores

Jornades

2

1,76

Personal de neteja.- Es qui atén la funció de neteja de les dependències
encomanades, sota la direcció de l’empresa o persona designada per la mateixa.
Actualment les persones treballadores que composen aquest grup professional
són els següents:
Persones Treballadores

Jornades

2

1,02

3.3. Despeses Salarials
Les despeses pel personal amb contracte fixe de plantilla
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Identificació

Categoria

Cost

Cost Anual

Mensual
DIRECTOR
S.G.C.

PEDAGOGIC

2.628,01 €

31.536,08 €

L.E.C

MESTRE

2.278,07 €

27.336,82 €

I.P.L.

MESTRE

2.161,06 €

25.932,74 €

M.C.F.P.

MESTRE

2.187,17 €

26.245,99 €

K.C.N

EDUCADORA

2.228,01 €

26.736,06 €

M.M.F.M.

EDUCADORA

2.228,03 €

26.736,38 €

M.P.G.A

EDUCADORA

2.228,03 €

26.736,38 €

A.J.L.

EDUCADORA

2.228,03 €

26.736,38 €

E.T.V.

EDUCADORA

2.228,04 €

26.736,54 €

L.G.L.

EDUCADORA

2.161,74 €

25.940,86 €

1.672,17 €

20.066,04 €

881,82 €

10.581,84 €

AUXILIAR
M.V.C.R.

INFANTIL
AUXILIAR

Y.F.M.

INFANTIL
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AUXILIAR
M.M.L.

INFANTIL

1.842,62 €

22.111,44 €

1.836,96 €

22.043,51 €

AUXLIAR
Y.O.T.

INFANTIL
AUXILIAR

C.G.A.

INFANTIL

801,54 €

9.618,48 €

A.I.B.

PSICOLOGA/PED

786,15 €

9.433,84 €

A.LL.P

PSICOLOGA/PED

840,80 €

10.089,65 €

C.G.C.

CUINERA

1.976,59 €

23.719,07 €

AJUDANT
M.M.U.

CUINERA

1.116,90 €

13.402,77 €

H.B.D.

NETEJADORA

1.000,58 €

12.007,02 €

E.A.R.M.

NETEJADORA

560,70 €

6.728,40 €

El cost total del personal és el següent.
DIRECTOR PEDAGOGIC

31.536,08 €

MESTRES

79.515,56 €

EDUCADORS INFANTILS

159.622,59 €

AUXILIARS INFANTIL

84.421,30 €

PSICOLOG/PED

19.523,49 €

CUINA

37.121,84 €
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NETEJA

18.735,42 €

TOTAL

430.476,28 €

La jornada anual prevista pel conveni col.lectiu està diferenciada segons les diferents
categories, i queda establerta al conveni col.lectiu de la següent manera.
Mestres

1.398 hores anuals / 32 hores setmanals

Educadors infantils

1.661 hores anuals/ 38 hores setmanals

Resta de personal

1.704 hores anuals /39 hores setmanals

Respecte a les jornades treballades per aquest personal són les següents
DIRECTOR PEDAGOGIC

1.704,00

MESTRES

4.194,00

9.966,00
EDUCADORS INFANTILS

6.905,63
AUXILIARS INFANTIL
1.223,30
PSICOLOG/PED
3.014,72
CUINA
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1.747,62
NETEJA

TOTAL

28.755,27

Sent el preu d’hora del personal el següent
Preu
Identificació

Categoria

hora

Jornada

DIRECTOR
S.G.C.

PEDAGOGIC

18,51

1704,00

L.E.C

MESTRE

19,55

1398,00

I.P.L.

MESTRE

18,55

1398,00

M.C.F.P.

MESTRE

18,77

1398,00

K.C.N

EDUCADORA

16,10

1661,00

M.M.F.M.

EDUCADORA

16,10

1661,00

M.P.G.A

EDUCADORA

16,10

1661,00

A.J.L.

EDUCADORA

16,10

1661,00

E.T.V.

EDUCADORA

16,10

1661,00

L.G.L.

EDUCADORA

15,62

1661,00

11,78

1704,00

10,73

896,82

11,80

896,82

AUXILIAR
M.V.C.R.

INFANTIL
AUXILIAR

C.G.A.

INFANTIL
AUXILIAR

Y.F.M.

INFANTIL
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AUXILIAR
M.M.L.

INFANTIL

12,98

1704,00

AUXLIAR
Y.O.T.

INFANTIL

12,94

1704,00

A.I.B.

PSICOLOGA/PED

15,42

611,74

A.LL.P

PSICOLOGA/PED

16,50

611,57

C.G.C.

CUINERA

13,92

1704,00

AJUDANT
M.M.U.

CUINERA

10,23

1310,72

H.B.D.

NETEJADORA

10,99

1092,26

E.A.R.M.

NETEJADORA

10,27

655,36

Tanmateix, de les dades facilitades, tenim una estructura de personal temporal, ja sigui
per motius de substitucions o necessitats productives, de

6 persones, amb una

equivalència de 4,58 jornades.
Total Jornades

4,58

Jornada Mitjana

1.648

Total hores

6.892

Cost Mitja Hora

14,97

Total

103.179,93

Sou

78.225,88

Seg Social

24.954,05

Seg Social AATT

-30.881,86

Seg Social EEPP

-12.058,75

Total cost

60.239,33
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3.4. Altres despeses
3.4.1. Despeses del Servei de prevenció aliè en matèria de Riscos Laborals.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995), té com objecte la promoure
la seguretat i la salut dels treballadors i és d’obligat compliment en les seves cinc
disciplines (Higiene industrial, Psicosociologia, Medicina del Treball, Ergonomia i
Seguretat Laboral), per totes les empreses.
Aquest dret dels treballadors, pot ser dut a terme per un Servei de Prevenció aliè
i ve reflectit al pressupost com a despeses laborals.
Aquestes despeses s’han calculat amb una estimació mitjana del cost de mercat
del servei de prevenció aliè.
Medicina col·lectiva 566,02.-€/any
Especialitats Tècniques 807,20.-€/any
Total = 1.373,22.-€/any
Reconeixements mèdics 58 euros per reconeixement fet.

3.4.2. Despeses d’Assegurança establerta al Conveni col·lectiu d’aplicació
L’article 75 del conveni col·lectiu estableix la responsabilitat civil i accidents.
“Todos los Centros deberán contratar pólizas de seguros que garanticen la
cobertura de accidentes y responsabilidad civil de todo el personal afectado
por este Convenio. Deberán estar en vigor durante el período
correspondiente, pudiendo prorrogarse o modificarse a petición de las
organizaciones firmantes.
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Los Centros afectados por este Convenio, contratarán pólizas y notificarán
públicamente, al comienzo de cada curso escolar, a los representantes de
los trabajadores, los pormenores de las mismas y los procedimientos a
seguir en caso de siniestros
Deberá estar asegurado todo el personal de los Centros que figuren dados
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante
acreditación por medio de los Boletines TC-2, así como nominalmente,
todos los trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto los
incluidos en el párrafo a) del artículo 44, aun cuando no figuren en el citado
impreso TC-2 del Centro.
En extracto, las garantías de las pólizas serán las siguientes:
Responsabilidad civil. La responsabilidad que conforme a derecho puede
incumbir a los Centros asegurados por los datos y perjuicios causados a
terceros, que les sea imputable para la explotación y actividad de los
Centros adscritos por una suma mínima de 60.101,21 euros por siniestro.
.....
De

accidentes

de

personal:

El

Seguro

deberá

indemnizar

las

consecuencias de «fallecimiento, gran invalidez, incapacidad absoluta e
invalidez permanente total y parcial» de los accidentes laborales que
pudiera sufrir el personal de los Centros asegurados, de acuerdo con la
definición de accidentes laborales que recoge la vigente legislación en
materia de Seguridad Social, a excepción de las enfermedades
profesionales, con expresa inclusión de los accidentes «in itinere»,
cualquiera que sea el medio de transporte utilizado.
Los capitales mínimos a garantizar deben ser:
Para caso de fallecimiento: 18.030,36 euros. Para gran invalidez: 24.040,48
euros.
Para la incapacidad absoluta: 24.040,48 euros. Para invalidez permanente
total: 24.040,48 euros.
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Para la invalidez permanente parcial se indemnizará la suma que resulte
de aplicar sobre el capital asegurado el porcentaje, o en su defecto, el que
resulte de la aplicación del baremo o tabla establecida en la póliza suscrita.”
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4. INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI
En aquest punt es pretén analitzar la situació actual dels ingressos i els costos del
servei públic de l’Escola Bressol de Sant Quirze del Vallès, amb l’objectiu que
l’Ajuntament disposi d’un escenari econòmic inicial que faciliti la presa de
decisions a l’hora de determinar la futura gestió del servei.
El punt de partida objecte de l’anàlisi és un escenari d’ingressos màxims i costos
totals del servei, que ens permeti calcular l’aportació municipal mínima per la
prestació del servei en règim de gestió directa.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el 2013 va adjudicar el contracte
administratiu de gestió del servei de l’escola bressol “El Patufet”, mitjançant
concessió administrativa, a la raó social CLECE, S.A. amb NIF A80364243,
d’acord amb les condicions plasmades en el projecte educatiu i en el de gestió, en
el Pla anual i en els altres programes presentats per l’esmentada societat.
Addicionalment a les pròpies condicions del contracte, disposem de dades
econòmiques facilitades per l’Ajuntament que tenen el seu origen en la informació
aportada per la concessionària del servei.
Disposem com a punt de partida per a la nostra anàlisi, d’una relació detallada
dels comptes d’explotació dels cursos escolars 2016/2017, 2017/2018 i
2018/2019.
Aquesta relació dels comptes d’explotació ens permet per una banda, realitzar
l’anàlisi i evolució dels ingressos i costos del servei, i per l’altra, disposar d’un
històric en l’evolució dels costos del servei que ens serveixi com a base per a
realitzar projeccions a partir dels costos desagregats. D’aquesta manera calculem
i comparem la proposta econòmica a nivell de costos en les diferents modalitats
de gestió del servei.
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També hem tingut accés a un resum del curs 2017/2018 amb els ingressos
desagregats segons els diferents serveis i unitats consumides de cada un d’ells
que actualment ofereix l’escola bressol municipal, i que ens serveix com a base
per l’anàlisi de l’evolució dels ingressos desagregats, tot i que no disposem
d’informació d’altres períodes que ens faciliti la comparativa.
Volem fer un incís, i és que hem detectat irregularitats en els diferents documents
facilitats per l’estudi. En concret, el compte d’explotació del curs escolar
2017/2018 presenta uns ingressos i uns costos, i per tant un resultat comptable,
diferents als que es reflecteixen en el resum del curs escolar 2017/2018 amb els
ingressos desagregats, pel que ens trobem amb imports diferents per un mateix
període. Des de l’Ajuntament, ens confirmen que hi ha dos períodes pendents de
liquidació definitiva a l’adjudicatari del servei, fet que provoca les diferències entre
l’estat d’execució del pressupost i el compte d’explotació per a un mateix període.
Degut a aquestes diferències, considerem que els documents que ens
proporcionen tots els elements d’anàlisi necessaris objecte d’aquest apartat i que
seran els documents de referència, són els comptes d’explotació dels tres cursos
escolars comentats.
Exclusivament en l’estudi dels ingressos, a efectes de calcular el volum màxim
d’ingressos esperats segons els diferents serveis segmentats, utilitzem les dades
recollides en el document amb ingressos desagregats del curs escolar 2017/2018,
donat que és l’únic que ens proporciona informació relativa al número d’usuàries.
Parlem del curs escolar 2017/2018 perquè el document facilitat té aquesta
denominació, però les dades econòmiques recollides es corresponen amb la
liquidació definitiva del curs escolar 2016/2017.
En aquest sentit, remarcar que els ingressos totals en aquest punt concret no
coincidiran amb els presentats en la resta de l’anàlisi, fet que no desvirtua els
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resultats obtinguts al nostre parer, en tant que analitzem aquest únic exercici amb
la finalitat d’establir un volum d’ingressos esperat en funció de la capacitat màxima
esperada. Per l’estudi comparatiu de la resta d’ingressos i la totalitat dels costos,
sempre utilitzarem els documents de referència per no distorsionar els resultats.
Respecte als mitjans materials de la concessió, aquests es troben regulats en la
clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la concessió del
servei públic per a la gestió de l’Escola Bressol Municipal.
A la concessió es troba adscrit el bé immoble consistent en l’Escola Bressol, el
qual es correspon a l’edificació de la finca 12275 del districte hipotecari número 4
de Sabadell, inscrita al volum 3.744, llibre 258 i foli 10. L’adreça del immoble és
Ronda de Santa Julita, 67, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
També es troben afectes els béns demanials que figuraven al inventari aprovat
previ a l’execució de la concessió.
No disposem d’informació sobre les despeses imputables derivades d’aquests
béns en concepte d’amortitzacions, per exemple, però entenem que actualment
no formen part del cost del servei sinó que van a càrrec directe de la partida
pressupostària de l’Ajuntament.
A continuació presentem el resum dels comptes d’explotació, respectant
l’estructura d’ingressos i despeses que presenta l’entitat concessionària, i que
serviran de base per la nostra anàlisi i projecció d’ingressos i despeses.
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Suma de Imports
Fecha
Resum
Explotació Subcomptes
2016/2017
Ingressos Ingressos desagregats
Aportació del Ajuntament
55.000,00
Aportació Generalitat
128.625,00
Devolucions
Servei d'Escolarització (Matrícula + quota) 284.200,00
Serveis Complementaris
111.349,87
Tarifacions
16.898,04
Total Ingressos desagregats
562.276,83
Total Ingressos
562.276,83
Despeses Altres Despeses
1.317,04
Despeses generals
24.038,53
Manteniment (Correctiu i preventiu)
8.843,21
Material fungible
11.248,66
Servei menjador
22.403,10
Serveis externalitzats
6.244,25
Subministraments
15.232,63
Personal
- 506.074,27
Despeses financeres i bancàries
4.136,71
Total Despeses
- 599.538,40
Total general
37.261,57

2017/2018
55.000,00
128.625,00
286.137,50
112.361,65
- 14.620,26
567.503,89
567.503,89
783,82
- 21.499,28
- 9.713,40
- 9.039,17
- 25.039,39
- 3.680,25
- 13.585,20
- 452.616,45
- 4.136,71
- 540.093,67
27.410,22

2018/2019
55.000,00
124.250,00
- 1.374,92
297.780,00
119.780,72
- 17.130,02
578.305,78
578.305,78
705,81
- 23.683,90
- 10.943,76
- 15.378,03
- 21.866,95
- 6.370,00
- 17.641,95
- 498.608,35
839,05
- 596.037,80
- 17.732,02

Adjuntem com Annex 1 còpia dels tres comptes d’explotació aportats per l’entitat
concessionària a nivell màxim de detall.

4.1. Ingressos i finançament
L’anàlisi es centra d’una banda, en el càlcul dels ingressos màxims derivats del
servei de gestió de l’Escola Bressol de Sant Quirze del Vallès i en funció de la
capacitat màxima del centre segons les condicions actuals del servei, i d’altra
banda, en realitzar una anàlisi de l’evolució dels ingressos, ocupació i ús efectiu
del servei actual.
En la clàusula 7 relativa a les places escolars del Plec de Clàusules
Administratives Particulars de la concessió del servei públic per a la gestió de
l’Escola Bressol Municipal s’estipula que el nombre de places de l’Escola Bressol
que haurà d’atendre el servei és de 135 alumnes, simultàniament, distribuïts per
edats en 9 grups en la forma que indiqui al concessionari l’Ajuntament.
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Tot i que en el curs 2019/2020 el nombre de places és de 147 alumnes i 10 grup,
la proposta econòmica es basa en la premissa del número de places inicials i es
mantindrà per al càlcul del cost del servei i el de màxims ingressos.
A nivell de finançament, els ingressos del servei de l’escola bressol municipal “El
Patufet, provenen de les quotes que paguen directament les famílies pels diferents
serveis i de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, i que a partir
del curs 2021-2022 es concedeix des del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. El diferencial entre la totalitat dels ingressos i els costos
totals del servei es cobreix amb aportacions directes de l’Ajuntament per a cobrir
el dèficit d’explotació derivat de la prestació del servei públic.
L’estructura de finançament per una plaça de servei d’escolarització de l’escola
bressol municipal de Sant Quirze del Vallès segons la mitjana dels ingressos dels
3 exercicis analitzats es mostra a continuació :

Estructura finançament plaça escolar EBM SQV
22%
10%
68%

Famílies

Ajuntament

Generalitat

A continuació realitzarem un anàlisi detallat de les fonts de finançament que
cobreixen el cost total del servei municipal d’escola bressol.
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4.2. Finançament segons les condicions actuals del servei
d’escola bressol
Els costos de les escoles bressol es financen a través de tres vies: Ajuntament,
aportacions de les famílies i les aportacions d’altres institucions.
Amb aquest punt de partida, analitzem l’estructura de finançament de l’escola
bressol del municipi de Sant Quirze del Vallès.

4.2.1. Ingressos de les famílies
Des del servei d’Educació de l’ Ajuntament ens faciliten les dades dels ingressos
de l’escola bressol relatius a les quotes pagades per les famílies i desagregades
segons la tipologia dels serveis prestats.
Per poder calcular la capacitat màxima de cada tipus de servei d’escolarització i
poder determinar el volum màxim d’ingressos, diferenciem els diferents serveis
oferts actualment :
-

Matrícules

-

Quotes mensuals en concepte d’escolarització

-

Servei d’acollida matinal

-

Servei d’acollida tarda

-

Servei hores complementàries

A continuació relacionem els preus inicials i els preus vigents actualment
continguts en el Plec de Clàusules del contracte:

Concepte
Matriculació

Preus

Preus

Contracte

Actuals

145,00 €

125,00 €
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Tarifes 5 Hores

175,00 €

175,00 €

Tarifes 6 Hores

200,00 €

185,00 €

Tarifes 7 Hores

225,00 €

190,00 €

Tarifes 8 Hores

245,00 €

195,00 €

Tarifes 9 Hores

265,00 €

210,00 €

Menjador Fix

130,00 €

120,00 €

Menjador Esporàdic

6,90 €

6,50 €

Berenars

1,33 €

1,20 €

Acollides de Mati i Tarda

0,50 €

0,50 €

Hores Complementaries

2,00 €

1,75 €

Retorn Menjador justificat

1,84 €

Retorn Menjador justificat

0,30 €

Davant la existència de diferents preus en més d’un servei i de diferents unitats
de mesura per a cada servei, utilitzem diferents criteris per establir els ingressos
màxims per seccions, i que s’expliquen a continuació.
D’ara en endavant, ens referirem al quadre de dades que utilitzem en aquest
apartat com a base del nostre anàlisi, com curs escolar 2017/2018A, per no
confondre’l amb el resultat del compte d’explotació per al mateix període, ja que
com hem comentat anteriorment, aporten resultats diferents.
Tot i que al llarg de l’estudi utilitzarem aquesta nomenclatura, el curs escolar
2017/2018A es correspon amb la liquidació definitiva practicada del curs escolar
tancat 2016/2017.
a) Ingressos de matrícules
Per als ingressos per matrícules, calculem els ingressos màxims segons el
número total d’altes del curs 2017/2018A, al no disposar d’altres exercicis amb els
que realitzar la comparativa.
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Detallem el quadre amb el que hem treballat per calcular els ingressos màxims
esperats per matrícules :
Curs

Preu

escolar

Mes

Matricula

Altes

Total

2017/2018A

Setembre

125,00 €

57

2017/2018A

Octubre

125,00 €

3

375,00 €

2017/2018A

Novembre

125,00 €

3

375,00 €

2017/2018A

Desembre

125,00 €

2

250,00 €

2017/2018A

Gener

125,00 €

3

375,00 €

2017/2018A

Febrer

125,00 €

4

500,00 €

2017/2018A

Març

125,00 €

0

- €

2017/2018A

Abril

125,00 €

8

1.000,00 €

2017/2018A

Maig

125,00 €

3

375,00 €

2017/2018A

Juny

125,00 €

0

- €

2017/2018A

Juliol

125,00 €

0

- €

2017/2018A

Agost

125,00 €

0

- €

2017/2018A

Total

7.125,00 €

83

10.375,00 €

b) Quotes d’escolarització
L’escola bressol ofereix quotes per escolarització diferents i flexibles en funció de
la durada.
En aquest punt, el criteri utilitzat és el càlcul de la capacitat mitja anual per a cada
franja horària, tal i com exposem a continuació :

Tarifa

5

6

7

8

9

Hores

Hores

Hores

Hores

Hores

Total

Set

62

11

6

30

14

123

Oct

60

10

5

33

18

126

Nov

62

10

6

33

17

128
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Des

62

10

6

34

17

129

Gen

63

11

5

34

18

131

Feb

67

11

6

36

16

136

Mar

65

12

5

36

17

135

Abr

66

14

4

37

21

142

Mai

61

16

7

35

24

143

Jun

58

15

6

39

24

142

Jul

64

14

6

35

23

142

na

63

13

6

35

19

135

Preu

175,00 €

185,00 €

190,00 €

195,00 €

121.275

26.455

12.540

75.075

Mitja

210,00

Total

€
43.890

279.235

Tot i que la capacitat presentada en els quadres és sobre la capacitat actual
màxima de 147 alumnes, la mitja anual de totes les quotes és de 135 alumnes/any,
pel que estem dintre dels paràmetres de màxima capacitat de la proposta de canvi
de model del servei.
c) Ingressos servei de menjador escolar
A les dades del curs escolar 2017/2018A facilitades per la realització del estudi,
les xifres facilitades pel menjador escolar, que també presenta diferents quotes en
funció de la periodicitat, utilitzem també el criteri del càlcul en base a la mitjana de
menús segons la periodicitat per determinar el volum d’ingressos.
Recordem que per al menjador fixe, la quota es situa en 120 €/mes, i per a
l’esporàdic en 6,50 € /menú.
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FIXES
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
TOTAL
Tarifa
Mitjana

0
64
61
61
63
65
67
67
71
69
67
655
120,00 €
78.600,00

ESPORADICS
67
11
14
15
17
23
21
25
28
26
26
273
6,50 €
1.774,50

Nº MENUS
693
1388
996
993
998
1178
1471
1270
1405
1511
1261
13164

(menjador +
berenar)
4.718,10 €
7.855,64 €
7.316,40 €
7.521,02 €
7.785,90 €
8.228,60 €
8.733,62 €
9.662,06 €
9.406,64 €
9.562,46 €
8.954,70 €
89.745,14 €
80.374,50

d) Ingressos servei d’acollida i hores complementàries
Continuem amb els càlculs d’ingressos màxims de l’ última secció, en el que
incorporem els serveis d’acollida matinal i tarda, i les hores complementàries.
Per aquests serveis, i segons les dades facilitades, utilitzem el mateix criteri que
per a les quotes per escolarització, i el calculem en base a la mitjana de capacitat
anual multiplicada pel preu unitari del servei.
En el següent quadre detallem els valors sobre els que hem treballat per a
l’obtenció dels ingressos màxims esperats :
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Mesos
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Mitjana
Preu/mes
Total

Mati

Tarda

30
75
69
66
31
16
84
80
75
78
76
62
0,50 €
341,00 €

0
14
8
13
1
2
4
0
0
0
0
4
0,50 €
22,00 €

Hores Compl.
14
43
31
42
31
62
139
268
235
203
226
118
1,75 €
2.271,50 €

Total
44
132
108
121
63
80
227
348
310
281
302
184
2.634,50 €

Resumim en la següent taula, el volum màxim de finançament privat esperat amb
les quotes i capacitat actuals del servei públic d’escola bressol :
Concepte
Matrícula
Quotes
Menjador
Acollida
Hores
Total

Totals
10.375,00 €
279.235,00 €
80.374,50 €
363,00 €
2.271,50 €
372.619,00 €

4.2.2. Subvencions
L’altra recurs de finançament del servei públic d’escola bressol són els ingressos
aportats directament per la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Segons comunicació escrita del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya facilitat per l’organisme municipal, disposem de les dades referents al
procediment de finançament de l’escola bressol titularitat del Ajuntament.
111

Actualment, La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l’import sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient, modifica, en l’article 172, la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d’Educació, en el sentit que afegeix una Disposició Addicional
Trentena, dedicada al finançament de les escoles bressol municipals, tant pel que
representa finançar el cost de la plaça com pel que implica un retorn del
finançament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013. Pel que fa a
l’objectiu de finançar les places la disposició addicional trentena estableix un
mòdul fix per any distribuït de la manera següent:
a) 1.300 euros per plaça ocupada el curs 2019-2020.
b) 1.425 euros per plaça ocupada el curs 2020-2021.
c) 1.600 euros per places ocupades des del curs 2021-2022 fins al curs 20282029.
Aquest finançament s’aplicarà en funció dels cursos acadèmics en els quals
aquestes places hagin estat ocupades i degudament informades als sistemes
d’informació previstos.
Pel que fa al retorn del finançament del cost de les places de les escoles bressol
de tots els municipis de Catalunya des del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019
s'estableix en 425 euros per plaça, que suposa un total de 2.975 euros per al total
dels set anys del període indicat. L’import total s’haurà de satisfer en el termini de
deu anys, mitjançant la creació d'un fons específic i amb el calendari de pagament
següent:
a) El curs 2019-2020, 200 euros per plaça.
b) El curs 2020-2021, 175 euros per plaça.
c) Els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, 200 euros per plaça i curs.
d) Des del curs 2024-2025 fins al curs 2028-2029, 400 euros per plaça i curs.
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Aquest calendari de pagament i aquests mòduls establerts que afecten el retorn
del finançament es reconeix a tots els ajuntaments de Catalunya, amb
independència que n'hagin reclamat administrativament o judicialment el
pagament, i sense dret a rebre quanties addicionals per aquest concepte
corresponents al període indicat.
El nombre de places d'escola bressol finançades per ajuntament és el que es
recull a les dades que anualment hagin estat comunicades al Departament
d’Educació a través del sistema d’informació previst a tal efecte (QEI).
Tenint en compte les condicions exposades, estimem que l’import màxim en
concepte de subvencions de la Generalitat de Catalunya és el resultant de
multiplicar per a les 135 places l’import de 1.600 € per plaça ocupada, resultant
un import màxim total de 216.000 €.
Prenem com a referència l’import del curs 2021-2022, ja que és l’any base per al
càlcul de la proposta econòmica del servei en règim de gestió directa.
Hi ha recollida una segona partida vinculada al retorn del finançament del cost de
les places de les escoles bressol de tots els municipis de Catalunya des del curs
2012-2013 fins al curs 2018-2019. Tal i com s’indica en la comunicació del
Departament d’Ensenyament, el calendari de pagament i els mòduls s’estableixen
en funció de diferents imports segons els cursos escolars.
Tal i com indica el document, es tracta d’endarreriments tenint en compte les
matrícules des del curs 2012-2013 fins el curs 2018-2019. Aquest retorn està
vinculat al fet que les corporacions locals haguessin incorporat i comptabilitzat les
obligacions als pressupostos de cada exercici. En tant que són ingressos
corresponents a períodes anteriors, no els tindrem en compte en la nostra
proposta de càlcul per no distorsionar els resultats obtinguts respecte el
finançament màxim esperat per part dels Organismes Públics. Aquesta partida
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tindrà afectació en la tresoreria però no en els resultats futurs, atès que són
ingressos d’exercicis anteriors ja imputats, pel que generarà un impacte financer
però no econòmic.
No ens consta que l’Ajuntament tingui cap altra subvenció concedida destinada al
finançament de l’escola bressol municipal.
Un cop analitzades totes les fonts de finançament per al sosteniment de l’escola
bressol, exclosa l’aportació que realitza l’Ajuntament, i que des de l’inici del
contracte al curs escolar 2013-2014 és de 55.000 €, resumim els ingressos
màxims esperats en la següent taula:
Ingressos per quotes
Subvenció Generalitat
Total

372.619,00 €
216.000,00
588.619,00 €

L’aportació municipal per al sosteniment de l’escola bressol s’avalua en el punt
4.3. del present estudi, un cop calculat el cost del servei en règim de gestió directa,
ja que és quan tenim coneixement del mínim marge de contribució de l’Ajuntament
en el finançament de la llar d’infants.

4.3. Evolució dels ingressos del servei d’escola bressol
Un cop establertes les conclusions sobre el volum màxim d’ingressos per al
finançament del servei d’escola bressol, analitzem les dades relatives als
ingressos recollides en els comptes d’explotació del nostre període de referència.
Per analitzar l’evolució dels ingressos per serveis, detallem els ingressos
desagregats per seccions:
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Curs

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Matrícula

9.875,00 €

8.787,50 €

9.125,00 €

Quotes

274.325,00 €

277.350,00 €

288.655,00 €

107.023,02 €

108.795,80 €

115.299,30 €

altres

4.326,85 €

3.565,85 €

3.106,50 €

Tarifacions

- 16.898,04 €

- 14.620,26 €

- 17.130,02 €

Total

378.651,83 €

383.878,89 €

399.055,78 €

Menjador

i

berenars
Acollida

i

S’observa una tendència a l’alça dels ingressos totals, amb una mitjana de
creixement del 2,67%, i un 5,39% de creixement acumulat per al període analitzat.
Segons els informes de Dades Municipals d’informació Estadística Local de la
Diputació de Barcelona, programa Hermes, observem la tendència demogràfica
relativa als naixements al municipi :
Any

Municipi

Nens

Nenes

Total

2018

Sant Quirze del Vallès

84

71

155

2017

Sant Quirze del Vallès

77

87

164

2016

Sant Quirze del Vallès

86

94

180

2015

Sant Quirze del Vallès

95

82

177

També hem extret del programa Hermes de la Diputació de Barcelona, dades
relatives a la població per gènere de 0 a 4 anys del municipi dels últims 5 anys :
Edat

Homes

Dones

Total

2019

De 0 a 4 anys

505

485

990

2018

De 0 a 4 anys

530

496

1026

2017

De 0 a 4 anys

543

519

1062
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2016

De 0 a 4 anys

569

522

1091

2015

De 0 a 4 anys

592

534

1126

L’increment progressiu dels ingressos obtinguts per l’escola bressol és
inversament proporcional a les dades demogràfiques relatives a naixements i
població potencialment usuària del servei públic d’escola bressol. També
observem que totes les seccions reflecteixen una tendència lleugerament a l’alça,
a excepció del servei d’acollida que presenta una reducció mitjana acumulada per
al període estudiat del 16%.
Les tarifacions socials aplicades a les quotes també presenten una reducció en el
curs 2017-2018, però s’incrementen un 17,17% en el període posterior.
L’altra font de finançament del servei públic d’escola bressol són els ingressos
aportats directament per les subvencions atorgades.
Per al període analitzat, la subvenció la Diputació de Barcelona és de 875 € per
plaça ocupada, i que segons les dades facilitades per l’Ajuntament derivades dels
documents dels comptes d’explotació, han sigut les que es relacionen a
continuació:
Curs

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Nº places ocupades

147

147

142

Aportació Generalitat

875,00 €

875,00 €

875,00 €

Total

128.625,00

128.625,00

124.250,00

En aquest cas, la reducció dels ingressos per l’aportació de la Diputació de
Barcelona, no és conseqüència d’una reducció en l’import de l’aportació unitària,
sinó degut a una reducció en el nombre total de places ocupades per al curs
escolar 2018-2019.
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Tal i com ja hem comentat en l’apartat anterior, l’aportació de la Diputació de
Barcelona desapareix i s’incorpora l’aportació de la Generalitat de Catalunya, que
per als propers exercicis s’incrementarà segons els mòduls explicats en el
document de comunicació del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, i el número de places es reduirà fins un total de 135.

4.4. Marge de Contribució de l’ Ajuntament
La part del cost del servei de gestió d’escola bressol no coberta per les fonts de
finançament analitzades, l’aporta directament l’Ajuntament per cobrir el dèficit
d’explotació derivat dels costos totals del servei.
Segons l’informe global dels indicadors de les escoles bressol del CCIEB del 2018,
els costos de les escoles bressol es financen a través de 3 vies : Ajuntament,
aportacions de les famílies i altres institucions. L’Ajuntament és la part que finança
un percentatge més elevat, concretament un 57,8%. Aquest percentatge ha esta
molt superior al de l’any anterior, que fou de 43,4%.
A la figura següent, es pot observar l’evolució del pes de les diferents fonts de
finançament des del curs 2016-2017 per a l’escola bressol municipal :
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Evolució de l'estructura de finançament de l'EBM
SQV
100%
80%

23%

23%

21%

10%

10%

10%

67%

68%

69%

CURS 2016_2017

CURS 2017_2018

CURS 2018_2019

60%
40%
20%
0%
Famílies

Ajuntament

Generalitat

En l’apartat següent analitzarem els costos del servei i disposarem de la
informació suficient per obtenir el marge de contribució de l’ Ajuntament tenint en
compte la totalitat dels costos i segons el volum màxim de finançament esperat,
obtingut en l’apartat 4.3. del estudi, relatiu a la proposta econòmica del servei.

4.5. Costos del servei
Un cop analitzades les fonts de finançament pel sosteniment del servei públic
d’escola bressol, realitzem a continuació una proposta del cost del servei en règim
de gestió directa i a través d’un mitjà propi del Ajuntament, a partir de la revisió i
actualització de les dades facilitades, i tenint en compte la totalitat dels costos per
a la correcta prestació del servei.
De l’anàlisi dels costos del servei recollits en l’informe d’indicadors globals de les
escoles bressol del CCIEB del 2018, obtenim que el cost de la despesa corrent
per alumne mostra una tendència a l’alça i es situa per al període analitzat en
5.663,40 € i la despesa per alumne d’escolarització, exclosos els serveis
complementaris, es manté estable i per al 2018 es situa en 4.381,90 €, tal i com
es mostra a continuació:
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La base de la nostra anàlisi en aquest apartat són els comptes d’explotació
facilitats per l’entitat concessionària actual del servei a través de l’Ajuntament dels
cursos escolars 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.
En primer terme, realitzem una proposta econòmica dels costos totals del servei
en règim de gestió directa, i en segon terme, analitzem l’evolució esperada del
cost del servei.

4.6. Costos de Personal
Seguint la tendència de l’estructura de costos del sector serveis, la partida de
despeses més rellevant del contracte de gestió d’escola bressol és la de personal.
Relacionem a continuació la situació actual del cost salarial facilitat per
l’Ajuntament :
Periodicitat
Mensual
Anual

SB MES

17.071,93 €
204.863,16 €

Complement Qualitat

4.959,12 €
59.509,44 €

Complement
específic

439,23 €
5.270,76 €

C.P.P

621,81 €
7.461,72 €

Extra mes

Salari Bruto Mes

3.863,01 €
46.356,16 €

26.955,10 €
323.461,24 €

Segons les dades revisades, la plantilla total és de 21 persones, més les
substitucions, de les quals el cost salarial total derivat de la prestació del servei en
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règim de gestió directa es correspon, per una banda, a personal fixe que
relacionem a continuació:
-

1 director pedagògic a jornada completa

-

3 mestres a jornada completa

-

11 educadores, de les quals 7 són a jornada completa i 4 a jornades
parcials.

-

2 psicòlogues/pedagogues a jornada parcial

-

1 cuinera

-

1 ajudant de cuina

-

2 netejadores a temps parcial

I per un altra, a una plantilla de 5 persones per substitucions i eventualitats.
Segons els càlculs realitzats i detallats a l’apartat corresponent de l’estudi,
exposem el cost total salarial amb l’estructura de personal actual i desagregada
per tipologia:
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Cost total personal
Cost total personal fixe
Cost total personal substitució
Assegurança
Prevenció Riscos Laborals
Roba de treball
Total general

Fecha
2016/2017
2017/2018
2018/2019
506.074,27 - 452.616,45 - 498.608,35
506.074,27 - 452.616,45 - 498.608,35

2021/2022
- 430.476,28
- 60.239,33
224,96
- 2.881,22
- 3.900,00
- 497.721,79
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4.7. Despeses corrents en béns i serveis o d’explotació
Com a despeses corrents en béns i serveis hem inclòs totes aquelles despeses
d’explotació, a excepció de les partides de “despeses generals” i “despeses
COVID” i que tractem i detallem en un subapartat diferent.
La nostra base de dades per l’anàlisi són els comptes d’explotació dels cursos
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019, i hem mantingut l’estructura de costos
desagregats presentats en aquests documents i que hem resumit en l’inici de la
proposta econòmica del servei. Volem destacar que en algunes partides, l’evolució
de la despesa mostra certes irregularitats, en tant que es manté constant per a
dos períodes consecutius, o presenta increments desmesurats.
Segons dades del Institut Nacional d’Estadística, la taxa interanual del índex de
preus al consum autonòmic, IPC a Catalunya octubre del 2020 és de -0,3%, tal i
com mostren en el següent gràfic :

Tenint en compte el context actual d’incertesa derivat de la COVID, i l’evolució a
la baixa de l’ indicador, decidim no aplicar l’IPC esperat a la proposta econòmica
del servei.
Detallem a continuació les diferents partides i els criteris utilitzats per a
l’extrapolació de les dades a l’any proposta del servei:
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a) Serveis Externalitzats
S’inclouen els serveis complementaris de Formació i Anglès, i que es
subcontracten.
Per aquestes despeses hem mantingut el cost del últim curs escolar del que
disposem informació, el curs escolar 2018/2019. Com es pot observar, la partida
de formació es manté constant pels dos primers períodes i s’incrementa
substancialment en l’últim.
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Anglès
Formació
Total general

Fecha
2016/2017
4.864,00
1.380,25
6.244,25

2017/2018
2.300,00
1.380,25
3.680,25

2018/2019
- 3.500,00
- 2.870,00
- 6.370,00

2021/2022
- 3.500,00
- 2.870,00
- 6.370,00

b) Material Fungible
En aquest apartat s’inclouen despeses en neteja, material d’oficina, material
escolar i d’altres despeses i serveis consumibles a curt termini.
Considerem necessari expressar que en les bases de dades dels comptes
d’explotació dels cursos 2017/2018 i 2018/2019, hem trobat una diferència
negativa per import de 1.550 € entre la suma de totes les partides i el sumatori de
les mateixes presentat en els documents. Aquesta irregularitat l’hem anotat en una
partida diferent anomenada “diferència sumatoris resultat explotació” perquè el
resultat final no difereixi del presentat en els comptes d’explotació.
També hem eliminat en el pressupost de la proposta econòmica del servei la
partida de “Vestuari i EPI’s” ja que aquestes despeses estan incloses en l’apartat
relatiu a costos de personal.
L’evolució de les despeses que inclouen aquesta partida és sensiblement
irregular, principalment en la partida de “material didàctic fungible” , i per això hem
utilitzat com a criteri d’extrapolació, el valor de la mitja de les despeses dels 3
cursos escolars analitzats.
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Suma de Imports
Fecha
Explotació
Subcomptes
2016/2017
Agendes
629,20
Altres inversions (jardineres pati, camera fotos)
Despeses Caixa
Farmaciola
Informàtica (ordinador)
316,09
Material didàctic fungible
4.307,21
Material oficina
1.261,60
Mobiliari i material aula
Neteja Vidres i terra
728,00
Productes de neteja
3.405,81
Vestuari i EPI's
600,75
Diferència sumatoris resultat explotació
Total general
11.248,66

2017/2018
598,88
1.508,02
316,09
1.179,10
1.028,97
758,00
3.970,97
1.229,14
1.550,00
9.039,17

2018/2019
- 12.231,96
666,45
- 3.446,46
583,16
1.550,00
- 15.378,03

2021/2022
409,36
502,67
210,73
- 5.906,09
985,67
495,33
- 3.607,75
- 12.117,60

c) Manteniment (correctiu i preventiu)
Ens trobem despeses relatives a reparacions dels diferents actius que requereixen
manteniment i/o substitucions regulars, com la caldera, el manteniment de
jardineria o els materials de protecció contra incendis.
Per el càlcul del cost d’aquestes partides hem utilitzat els costos que es presenten
en el resultat d’explotació del curs 2018/2019, atès que la partida amb un pes
relatiu més important és la de manteniment correctiu, i per aquest període,
presenta un import més elevat.
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Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Aire Acondicionat
Baixa tensió
Caldera
Jardineria
Legionel.la i DDD
Manteniment correctiu
Neteja Campana
Protecció contra incendis
Sumideros
Manteniment preven u
Total general

Fecha
2016/2017
500,00
250,00
500,00
1.751,76
874,00
3.922,65
600,00
444,80
8.843,21

2017/2018
550,00
275,00
550,00
1.697,22
961,90
4.380,00
660,00
489,28
150,00
9.713,40

2018/2019
176,00
110,00
396,00
991,35
- 1.193,50
- 6.633,21
600,00
491,70
352,00
- 10.943,76

2021/2022
176,00
110,00
396,00
991,35
- 1.193,50
- 6.633,21
600,00
491,70
352,00
- 10.943,76

d) Subministraments
Aquestes despeses presenten un increment al alça per al període estudiat, però
en la proposta de gestió directa considerem que disminuiran. Tenim coneixement
que l’edifici a on es realitza l’activitat econòmica de l’escola bressol municipal
disposa de plaques solars que la concessionària no està utilitzant actualment. Un
cop revisat l’adequat funcionament d’aquesta línia energètica, podem considerar
que la despesa energètica es reduirà, en tant que serà més eficient. Hem suposat
que tant en llum com en aigua aquesta millora en l’eficiència energètica pot
suposar una reducció estimada de fins el 15% del cost d’aquestes partides,
calculada a partir del cost de l’últim exercici analitzat , tal i com mostra la següent
taula :
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Aigua
Alarmes
Gas
Llum
Telefonia + ADSL
Total general

Fecha
2016/2017
-

1.928,93
421,29
7.660,66
4.455,61
766,14
15.232,63

2017/2018
1.076,48
197,44
7.244,30
4.213,05
853,93
- 13.585,20

2018/2019
- 2.388,74
424,99
- 9.024,55
- 5.241,25
562,42
- 17.641,95

2021/2022
1.528,34
424,99
9.024,55
3.941,14
562,42
15.481,44

G INDIRECTA
2021/2022
- 562,42
- 2.388,74
- 9.024,55
- 5.241,25
- 424,99
- 17.641,95

En aquesta partida, també diferenciem el cost entre gestió directa i indirecta,
segons el comentat, i per a la concessionària estimem un cost similar al de l’últim
període analitzat.
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e) Altres serveis
Els serveis reflectits en aquest apartat són els vinculats amb les assegurances i
prevenció i PAU. Els serveis de prevenció en RRLL estan inclosos en l’apartat de
costos de laboral, però no podem afirmar que siguin els mateixos costos, pel que
també els hem extrapolat per la proposta econòmica del servei. En ambdós casos
reflectim els imports del curs 2018/2019.
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Assegurances
Prevenció i PAU
Total general

Fecha
2016/2017
1.114,54
202,50
1.317,04

2017/2018
540,82
243,00
783,82

2018/2019
510,56
195,25
705,81

2021/2022
510,56
195,25
705,81

f) Servei de menjador
La projecció dels costos del servei de menjador s’ha calculat utilitzant criteris
heterogenis.
Volem destacar que per no distorsionar la comparativa de dades amb l’històric de
la base de dades que disposem, en aquest aparat no hem inclòs els costos
directes del personal del servei. Tampoc hem incorporat els costos indirectes de
personal (educadores, neteja) al no disposar d’informació relativa al percentatge
d’imputació de les jornades laborals a aquesta secció.
Respecte el cost principal del servei, que és la matèria primera, hem realitzat la
mitja dels 3 comptes d’explotació. En canvi per la resta de partides detectem que
els costos de l’ exercici 2016/2017 són notablement diferents als dels altres dos
exercicis. I en aquests dos últims exercicis els costos són coincidents. Per tant,
hem mantingut els valors del segon i tercer pèrdues i guanys.
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Suma de Imports
Fecha
Explotació
Subcomptes
2016/2017
Analisis Bacteriologic
APPCC (Anàlisi de Perill i punts de control- crític) 731,35
Dietista
Matèria primera
20.987,88
Material Cuina
683,87
Total general
22.403,10

2017/2018
-

1.084,16
23.455,94
499,29
25.039,39

2018/2019
- 1.084,16
- 20.283,50
499,29
- 21.866,95

2021/2022
- 1.084,16
- 21.575,77
499,29
- 23.159,22

4.8. Altres despeses
Aquesta partida incorpora dos despeses : la primera són les despeses generals,
que estan regulades a l’article 25.4.c sobre el pla econòmic de la concessió del
Contracte de concessió de servei públic d’escola bressol municipal “El Patufet” .
Aquesta clàusula recull una partida específica de despeses anomenada
“despeses generals”, les quals consistiran en un percentatge alçat sobre les
despeses de personal, determinat d’acord amb el que estableix el següent quadre:

En tot cas, el concessionari haurà de justificar el destí d’aquest fons sense que
pugui sobrepassar la quantitat de 20.000 euros anuals. Aquest límit quantitatiu es
podrà revisar anualment d’acord amb l’evolució del índex de preus al consum
general.
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Per als períodes de la nostra base de dades, l’entitat adjudicatària del servei aplica
tots els exercicis el mateix percentatge sobre la despesa total de personal, i que
és un 4,75%. En tots els períodes supera el límit establert però sense
l’actualització segons l’evolució del IPC.
La composició d’aquesta partida de despeses generals és la suma de costos
indirectes de personal, entenent que inclou els costos de la figura de gerència
(imputada parcialment),i la de coordinació del servei, així com també els serveis
de gestió i assessorament.
Tot i que desconeixem la composició detallada de la partida, sabem que el sou
brut de la persona que realitza la direcció del centre així com diverses tasques
d’administració i gestió, està imputat en el cost total de personal que analitzem i
valorem en el punt relatiu a costos de personal de l’estudi. Sobre el seu cost total,
considerem que podem reduir aquesta partida en el 60% del mateix, el que suposa
una reducció total de 18.921,65 €, pel que considerem que el cost en règim de
gestió directa de la partida de despeses generals suposarà, en valor absolut,
4.720,14 euros. Aquest import és el resultat de minorar l’import de despeses
generals calculat segons els criteris de règim de gestió indirecta, en la proporció
de salari de la directora de l’escola bressol municipal comentat.
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Despeses generals
Total general

Fecha
2016/2017
-

G INDIRECTA
2017/2018
2018/2019 2021/2022
2021/2022
24.038,53 - 21.499,28 - 23.683,90 4.720,14 - 23.641,79
24.038,53 - 21.499,28 - 23.683,90 4.720,14 - 23.641,79

La previsió per aquesta partida en règim de gestió directa es redueix notablement
respecte de la mateixa partida en règim de gestió indirecta per l’exposat en el
paràgraf anterior. Recordem que el cost que aplica la concessionària va vinculat
al cost total de personal a un percentatge fix, que pels períodes analitzats, és del
4,75%.
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La segona despesa que incorpora aquesta partida és la de “despeses COVID”.
El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la
situació d’emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus
(COVID-19) a pandèmia internacional. La ràpida evolució dels fets suposa una
crisi sanitària sense precedents, que impactarà en l’entorn macro-econòmic i en
l’evolució dels negocis.
Entre altres mesures, el Gobierno de España ha procedit a la declaració de l’estat
d’alarma, mitjançant la publicació del Real Decret 463/2020, de 14 de març.
Donada la complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no és practicable en
aquest moment realitzar de forma fiable una estimació quantificada del seu
potencial impacte en la proposta econòmica del servei, pel que aquesta despesa
s’incorpora com a cost anual estimat en un 1% sobre el total de les despeses
d’explotació.
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Despeses COVID
Total general

Fecha
2016/2017

2017/2018
-

-

2018/2019
-

G INDIRECTA
2021/2022
2021/2022
5.665,00 - 5.686,60
5.665,00 - 5.686,60

En tant que vinculem les despeses per COVID al total de despeses d’explotació
esperades, la quantitat entre les diferents formes de gestió varia mínimament.

4.9. Despeses financeres i bancàries
La partida de resultat financer incorpora les despeses bancàries, les despeses
financeres i la taxa interna d’aval. Els exercicis 2016/2017 i 2017/2018 incorporen
els mateixos costos, que per al curs 2018/2019 només incorporen les despeses
bancàries, pel que dupliquem els costos del exercici 2017/2018 en el pressupost
del cost del servei.
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Desconeixem si aquestes despeses incorporen els costos derivats dels
impagaments de rebuts de les quotes, i els costos derivats de la gestió de l’
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).
Suma de Imports
Explotació
Subcomptes
Despeses bancàries
Despeses financeres
Tasa interna avals
Total general

Fecha
2016/2017
1.195,71
2.785,00
156,00
4.136,71

2017/2018
2018/2019
1.195,71 839,05
2.785,00
156,00
4.136,71 839,05

2021/2022
- 1.195,71
- 2.785,00
156,00
- 4.136,71

4.10. Provisions
No hem aplicat cap cost per aquest concepte i partida en tant que desconeixem si
el mitjà propi del Ajuntament té contingències que comportin la dotació de
provisions per cobrir ulteriors responsabilitats.

4.11. Benefici industrial
En la clàusula 25.8 del Plec de Clàusules del contracte en règim de concessió del
servei públic d’escola bressol, s’estipula que “ el pla econòmic quantificarà el
benefici del contractista com el diferencial entre el sumatori de les partides
d’ingressos i el sumatori de les partides de despeses. El benefici previst del
contractista en el Pla econòmic anual no podrà ser inferior al 3%”.
En la clàusula 24 del contracte, sobre l’Interessament, es regula i corregeix
parcialment el risc i ventura de la concessió. Es regulen dos nivells operatius que
permeten determinar el seu càlcul.
El nivell inferior :
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I el nivell superior, que queda fixat, en tot cas, en el 7%.
Aquesta clàusula va vinculada al càlcul sobre les diferències entre el pla econòmic
de la concessió i l’execució econòmica real visada per la intervenció municipal.
Encara resten per liquidar i revisar definitivament dos cursos escolars, però
segons els comptes d’explotació facilitats, es preveu que el resultat sigui deficitari,
i per tant, d’aplicació la clàusula d’Interessament.
L’aplicació d’aquesta clàusula suposa un increment en l’aportació que realitza
l’Ajuntament, que no existirà en el cas que la prestació es realitzi en règim de
gestió directa, en tant que l’Ajuntament, en qualsevol de les formes de gestió
directa previstes, no realitzarà el servei amb l’expectativa d’aconseguir un benefici
més enllà del que resulti de la diferència entres els ingressos i els costos totals del
servei.

4.12. Resum de Costos
A continuació, es mostra una taula resum amb la relació de costos expressats al
llarg dels apartats anteriors.
Tenint en compte totes les partides de despesa necessàries per a la prestació del
servei públic d’escola bressol, estimem que el cost del servei en règim de gestió
directa a través d’un mitjà propi del Ajuntament és el que detallem a continuació:
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Suma de Imports
Categoria
Despeses personal
Despeses explotació
Altres Despeses
Despeses financeres

Fecha
2021/2022
-

Total general

-

497.721,79
68.777,84
10.385,13
4.136,71

581.021,47

I el següent gràfic mostra la distribució del cost del servei segons tipologia de
despesa:

4.13. Evolució dels costos segons condicions actuals del
servei
Per l’anàlisi dels costos del servei municipal en règim de gestió indirecta, valorem
les dades relatives als costos de l’adjudicatari.
El contracte de concessió del servei públic d’escola bressol municipal “ El Patufet”
estableix en la seva clàusula 13 la durada de la concessió. La durada de la
concessió és de dos anys i es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre.
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Tanmateix, en la clàusula 21 del mateix plec de clàusules del contracte, s’estableix
el valor estimat del contracte en 2.271.141,40 euros. La mitja del contracte segons
la temporalitat establerta en la clàusula 13 és de 567.785,35 euros.
A continuació detallem l’evolució dels costos globals del servei, sense addicionar
el benefici industrial, segons els comptes d’explotació :
Suma de Imports
Categoria
Despeses personal
Despeses explotació

Altres Despeses
Despeses financeres
Total general

Explotació
Personal
Manteniment (Correctiu i preventiu)
Material fungible
Servei menjador
Serveis externalitzats
Subministraments
Altres Serveis
Despeses generals
Despeses COVID
Despeses financeres i bancàries

Fecha
2016/2017
- 506.074,27
8.843,21
11.248,66
22.403,10
6.244,25
15.232,63
1.317,04
24.038,53
4.136,71
- 599.538,40

2017/2018
- 452.616,45
- 9.713,40
- 9.039,17
- 25.039,39
- 3.680,25
- 13.585,20
783,82
- 21.499,28
- 4.136,71
- 540.093,67

2018/2019
- 498.608,35
- 10.943,76
- 15.378,03
- 21.866,95
- 6.370,00
- 17.641,95
705,81
- 23.683,90
839,05
- 596.037,80

Com veiem, per als períodes analitzats es mostren resultats similars al resultat del
cost del servei segons valor estimat total del contracte.
Volem remarcar que en el curs en que no es supera la mitjana, el cost de personal
és sensiblement inferior al de la resta d’exercicis, el que pot indicar que les dades
han estat subjectes a posteriors rectificacions.
Un cop tenim com a referència l’històric en l’evolució dels costos del servei, i amb
els criteris exposats sobre els que basem la nostra proposta econòmica del servei,
presentem la comparativa de la proposta econòmica del servei segons la
tipologia de gestió indirecta, com fins el moment, i amb el canvi a gestió directa
per part d’una empresa de titularitat pública:
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Suma de Imports
Categoria
Despeses personal
Despeses explotació

Despeses financeres
Altres Despeses

Explotació
Personal
Manteniment (Correctiu i preventiu)
Material fungible
Servei menjador
Serveis externalitzats
Subministraments
Altres Serveis
Despeses financeres i bancàries
Despeses generals
Despeses COVID
Benefici Industrial

Total general

G INDIRECTA
Fecha
2021/2022
- 497.721,79
10.943,76
12.117,60
23.159,22
6.370,00
17.641,95
705,81
4.136,71
23.641,79
5.686,60
18.063,76
- 620.188,99

-

GDIRECTA
Fecha
2021/2022
497.721,79
10.943,76
12.117,60
23.159,22
6.370,00
15.481,44
705,81
4.136,71
4.720,14
5.665,00

- 581.021,47

Aquesta taula resumeix el cost del servei en el que s’observa l’estalvi en l’aportació
municipal per l’import en concepte de benefici o marge industrial, en les despeses
generals i despeses COVID, i en la reducció en les despeses en subministraments
per un import total de 39.167,52 €.

4.14. Anàlisi de resultats
Un dels principals objectius d’aquest anàlisi considerant la dimensió organitzativa
del servei (recursos humans, mitjans materials, locals, etc.) i les magnituds
bàsiques del servei ( volum d’ingressos, número d’infants, tarifes del servei, etc.),
és realitzar una valoració econòmica d’ingressos i costos d’explotació.
Amb les valoracions de les magnituds realitzades, podem obtenir tant el cost
mínim del servei com el marge de contribució mínim per part de l’Ajuntament per
tal de cobrir el dèficit d’explotació derivat de la prestació del servei municipal.
A continuació detallem els resultats obtinguts segons els criteris de costos per
seccions per valorar el finançament dels serveis de manera desagregada.
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a) Costos Unitaris
A nivell de costos, no hem tingut accés a dades analítiques, pel que no podem
establir amb exactitud els costos primaris i secundaris, ni tampoc podem analitzar
cada servei de forma totalment desagregada.
Amb les limitacions que ens trobem degut a la manca de precisió de les dades
amb les que treballem i analitzem, presentem els costos unitaris diferenciats en
escolarització i altres, i menjador. El servei d’escolarització agrupa tant les
matrícules, com les diferents quotes, els serveis d’acollida i les hores
complementàries.
Estimem que el cost del servei d’escola bressol municipal gestionat a través d’una
entitat de titularitat pública ascendeix a un total de 581.021,47 €.
Per aquest volum de cost total, el cost d’escolaritat, en sentit ample, per alumne i
any, seria de 3.857,34 euros, i el cost per plaça incloent també el servei de
menjador seria de 4.303,86 euros.
El cost total desagregat per serveis, es mostra a la següent taula :
ESTUDI COSTOS UNITARIS
TOTAL COSTOS
COSTOS UNITARIS
Unitats
Nombre unitats
Cost Unitari

TOTAL GESTIÓ
-

ESCOLARTITAT I ALTRES

581.021,47 € -

Infants
135
4.303,86 €

520.740,41 € -

Infants
135
3.857,34 €

MENJADOR
60.281,06 €

Àpats
13164
4,58 €

Recordem que segons l’informe del CCIEB per a l’exercici 2018, des del 2013 la
despesa corrent per alumne presenta una tendència a l’alça fins als 5.663,40
euros de la present edició. La despesa per alumne del servei d’escola bressol, que
no inclou els serveis complementaris i els d’atenció a la petita infància, es manté
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estable al llarg de tota la sèrie analitzada, i el 2018 és de 4.381,90 euros, similar
als 4.107,70 euros del cost del servei analitzat.
b) Finançament
Per al càlcul del finançament del servei de gestió, tenim en compte els ingressos
segons les diferents quotes i serveis, minorades per l’import de les tarifacions.
D’aquesta manera podem assolir el marge de contribució de l’Ajuntament per
cobrir el cost total del servei.
Segons les dades i els criteris utilitzats per al càlcul dels ingressos màxims del
servei, detallem el pes relatiu de cada servei sobre el total d’ingressos obtinguts.
Respecte els ingressos per matrícules, prèviament hem incorporat el seu saldo a
les diferents seccions per quotes. Aquesta addició s’ha realitzat imputant la part
proporcional de l’ingrés segons el pes relatiu de cada quota sobre els ingressos
totals per quotes.
TOTAL INGRESSOS
QUOTES 5H
QUOTES 6H
QUOTES 7H
QUOTES 8 H
QUOTES 9H
MENJADOR I BERENARS
ACOLLIDES
HORES COMPLEMENTÀRIES
TOTAL INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS % SOBRE INGRESSOS
125.780,98 €
33,76%
27.437,94 €
7,36%
13.005,92 €
3,49%
77.864,42 €
20,90%
45.520,74 €
12,22%
80.374,50 €
21,57%
363,00 €
0,10%
2.271,50 €
0,61%
372.619,00 €

Aquesta taula ens permet analitzar quins són els serveis que més ingressos
relatius generen. Respecte a les quotes, observem que les franges amb més
demanda són les de 5 hores i 8 hores respectivament.
El servei de menjador és el tercer servei generador d’ingressos, per sobre de la
resta de quotes i serveis complementaris.
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A continuació, consolidem les dades d’ingressos, diferenciant-les en escolarització
i altres, i servei de menjador.
En aquesta comparativa, de manera exclusiva en l’estudi, hem incorporat els
costos directes de personal de menjador (cuina i ajudant de cuina) a la secció del
servei de menjador. D’aquesta manera podem analitzar el marge de contribució
dels serveis de manera separada. Desconeixem la imputació al servei de
menjador del costos de personal indirectes (neteja, educadores), i per tant,
queden inclosos en el servei d’escolarització i altres.
FINANÇAMENT

TOTAL GESTIÓ

TOTAL INGRESSOS
% SOBRE INGRESSOS

ESCOLARITAT I ALTRES

MENJADOR

372.619,00 €

292.244,50 €
78%

80.374,50 €
22%

TOTAL COSTOS

-

581.021,47 € -

520.740,41 € -

60.281,06 €

Marge de Contribució

-

208.402,47 € -

228.495,91 €

20.093,44 €

56%

133%

%COBERTURA COSTOS TOTALS

64%

Observem que amb els ingressos del propi servei d’escola bressol esperats, el
marge de cobertura de la totalitat dels costos del servei suposa un 64%. El que
significa que l’altra 36% restant, es cobreix amb el finançament d’altres
Administracions i el marge de contribució de l’Ajuntament.
El marge de contribució del servei de menjador, tal i com ja s’ha comentat, no
s’ajusta totalment a la realitat al no incorporar les despeses indirectes de personal
associades al servei, i que considerem que deuen suposar un pes relatiu notable,
pel que presumiblement, el marge tenint en compte la totalitat dels costos
associats a la secció disminuirà.
Amb aquest escenari de costos i ingressos esperats del servei, el marge de
contribució de l’Ajuntament serà nul, ja que el dèficit estructural del servei queda
cobert amb l’aportació de la resta d’Administracions, tal i com s’observa en la
següent taula :
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Ingressos
Totals
Percentatges
Ingressos per quotes 372.619,00 € 64%
Subvenció Generalitat 216.000,00 37%
Ap minima AJ
- € 0%
Cost del servei
581.021,47 €

Segons la nostra anàlisi, considerem que el marge de cobertura a mig i llarg
termini presentarà una tendència decreixent, degut a una previsió d’ingressos
inferiors vinculada a factors demogràfics, i a una estabilitat o lleuger increment en
els costos del servei, segons les conclusions de l’informe del CCIEB relatives als
costos del servei d’escola bressol. Això comportarà un increment en les
aportacions de les altres fonts de finançament, que provenen del propi marge de
contribució de l’Ajuntament i d’altres Administracions Públiques.

4.15. Alternatives i estructura de contraprestació econòmica
proposada
En la sessió ordinària de Ple que va tenir lloc el passat 30/07/2020, l’Ajuntament
va adoptar per acord, el manteniment de les tarifes del curs 2019/2020 per al
proper curs escolar.
Adjuntem com Annex 2, el certificat d’acord de Ple amb referència d’expedient
34/2020/SQEDU d’aprovació de les tarifes per al curs escolar 2020/2021.
L’Ajuntament actualment té establert un model de finançament progressiu i
equitatiu, oferint una escala de quotes amb flexibilitat horària, i ofereix també
diferents modalitats de quotes per als serveis complementaris.
Aquest sistema de quotes dona l’opció a les famílies d’utilitzar el servei d’una
manera molt més flexible, amb diferents quotes i franges horàries per tal d’adequar
al màxim el servei a les usuàries. Aquesta estratègia, en molts casos, persegueix
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donar resposta a les famílies que requereixen un servei adaptat a les seves
necessitats, el que fa reduir les places vacants i afavorir la sostenibilitat del servei.
Segons els resultats del informe del CCIEB, per al curs escolar 2017/2018, la
quota mitjana mensual del servei d’escola bressol es situa en els 162,10 €, i la
quota mitjana del servei de menjador , en els 132,5 €.

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la quota mitjana del servei
d’escolarització es situa en els 185,60 €, i la quota de menjador en 96,21 €.
Aquest càlculs s’extreuen de les dades sobre ingressos desagregades del curs
2017/2018A que relacionem a continuació:
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Mes
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Total

Quotes
22.552,50 €
23.515,00 €
23.845,00 €
24.040,00 €
24.420,00 €
25.017,50 €
25.135,00 €
25.867,50 €
26.830,00 €
26.710,00 €
26.585,00 €
- €
274.517,50 €

Infants
123
126
128
129
132
136
135
143
143
142
142
0
1479

Mitjana
183,35 €
186,63 €
186,29 €
186,36 €
185,00 €
183,95 €
186,19 €
180,89 €
187,62 €
188,10 €
187,22 €
- €
185,60 €

I per la quota mitjana del servei de menjador :
MES
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
TOTAL

INFANTS
67
75
75
76
80
88
88
92
99
95
93
928

Nº MENUS
693
1388
996
993
998
1178
1471
1270
1405
1511
1261
13164

PREU MIG MITJANA
6,82
70,51
6,82
126,17
6,82
90,54
6,82
89,08
6,82
85,05
6,82
91,26
6,82
113,96
6,82
94,11
6,82
96,75
6,82
108,43
6,82
92,44
6,82
96,21

És fonamental que les escoles bressol ofereixin l’accés al servei educatiu a tota la
ciutadania en igualtat de condicions, i assegurant que l’accés al servei es dugui a
terme des de la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, considerem que la
tarifació social, juntament amb les polítiques d’ajuts, són una eina útil per assolir
aquest repte.
Segons les conclusions de l’informe del CCIEB del 2018, en quant als mecanismes
per garantir l’accés equitatiu a l’escola bressol, es pot destacar que augmenta el
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percentatge de municipis que apliquen tarifació social. Per al període analitzat en
l’informe, un 38,6% del total de municipis de la mostra ja n’apliquen i si es
segmenta per grandària poblacional, la xifra supera el 50% de municipis de més
de 40.000 habitants.
Detallem la matriu amb les bonificacions sobre la quota mensual en concepte de
tarifa social que aplica actualment l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès :
Membres
Unitat Familiar
2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
Mes de 6 membres

fins a 23.903,00€
5%
10%
15%
20%
25%
30%

RENDES FAMILIARS
Entre 23.903,01€ i
Entre 31.870,01€ i
31.870,00€
39.838,00€
0
0
5%
0
10%
5%
15%
10%
20%
15%
25%
20%

Entre 39.838,01€ i
47.806,00€
0
0
0
5%
10%
15%

Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
- En cas de família nombrosa o monoparental: L’import dels ajuts, per infant i mes,
serà del 20% de l’import de la quota mensual.
- Alumnes amb discapacitat: L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la
quota mensual, pels alumnes que documentin una discapacitat reconeguda.
- Més d’un fill escolaritzat al centre: L’import dels ajuts, pel segon o més fills, serà
del 50% de la quota mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicables en concepte d’ajuts
generals i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual
corresponent.
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Considerem que hi ha dos aspectes que l’Ajuntament ha valorat a l’hora
d’implementar aquest sistema de preus :
- La progressivitat del sistema de preus, i per tant, l’efecte redistributiu implícit. El
sistema serà més o menys progressiu depenent del nombre d’intervals de renda
considerats i dels preus associats a cada interval.
- La quantitat de recursos que volen destinar a subvencionar el servei, és a dir, el
marge de contribució que assumirà l’ens local.
L’estratègia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es basa, d’una banda, en
aplicar bonificacions a les tarifes en funció de la renda bruta familiar, segons
quatre trams de volum de rendes familiars, i d’un altra, en funció de la situació
familiar (famílies monoparentals, nombroses, etc.) i segons número d’infants
matriculats al centre.

5. ANÀLISIS MULTICRITERI
5.1. Introducció
Per tal d'abordar l'anàlisi de les diferents formes de gestió del servei públic
municipal de l'escola bressol, en el sentit de valorar la viabilitat de recuperar la
seva gestió directa per part del propi Ajuntament o per mitjà d'altres alternatives
dins de l'àmbit de l'Economia Social, en primer lloc sembla oportú aclarir i delimitar
breument el concepte de "remunicipalització", en ser aquest un terme col·loquial
que en els darrers temps s'ha estès però que no està mancat de matisos amb
transcendència jurídica i que, per tant, entenem del tot convenient fer-los palès en
aquest punt.
Així, en aquest sentit, hem d'entendre com a "remunicipalització" o, sent més
estrictes, "reinternalització" com aquella actuació desenvolupada per un
Ajuntament consistent en recuperar la gestió directa de serveis públics locals que
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en l'actualitat es presten de forma indirecta.
Reinternalitzar, doncs, suposa l'existència d'un servei prèviament municipalitzat,
és a dir, que ja té el caràcter de "públic" i que, en conseqüència, ja es presta per
l'Ajuntament de forma directa o indirecta. Per tant, és important remarcar que
remunicipalitzar o reinternalitzar no suposa crear un nou servei públic ni evitar la
privatització d'un servei públic en concret.
Quan un Ajuntament acorda reinternalitzar un servei el que està fent és actuar
sobre la forma de gestió d'un servei públic, que respecte a la seva naturalesa
pública no ha experimentat cap alteració. El que es modifica, en definitiva, és la
manera com s'ha dut a terme la prestació d'un servei que no ha deixat de ser un
servei públic, per molt que la seva gestió, durant un temps, s'hagi encomanat a un
subjecte privat.
Partint d'aquestes premisses conceptuals, a continuació ens referirem de forma
sintètica als principals aspectes legals que, des d'un vessant material i
procedimental, haurien de ser tinguts especialment en consideració per part del
Consistori en el procés de reinternalització que pretén posar en marxa respecte al
servei públic municipal de l'escola bressol que, des de la creació del centre
educatiu que actualment el realitza, es presta en règim de gestió indirecta a través
d'una concessió administrativa atorgada a una societat mercantil.
I tot això al marge de les qüestions estrictament laborals vinculades al personal
adscrit a la prestació d'aquest servei, les quals ja són objecte d'anàlisi en la
Memòria tècnica del servei que forma part d'aquest mateix expedient.

5.2. Modalitats de gestió dels serveis públics locals
Així, en primer terme, ens referirem al marc normatiu que pot condicionar a
l'Ajuntament a l'hora de decidir la manera concreta de gestionar un servei públic
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municipalitzat, com és aquest cas.
El punt de partida l'hem de situar en la Directiva 2014/23/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer, relativa a l'adjudicació de contractes de
concessió, la qual consagra, en el seu article 2.1, el denominat "principi de llibertat
d'administració de les autoritats públiques", quan estipula que
"(...) la presente Directiva reconoce el principio de libertad de administración
de las autoridades nacionales, regionales y locales, de conformidad con el
Derecho nacional y de

la Unión. Dichas autoridades tienen libertad para

decidir la mejor forma de gestionar la ejecución de obras o la prestación de
servicios, en particular garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y
accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del

acceso

universal y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos. Dichas
autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con
recursos propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a
operadores económicos.".
Aquesta llibertat d'opció instaurada a nivell comunitari es tradueix en el nostre
ordenament jurídic en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local ("LBRL"), el qual afirma en primer terme que els serveis
públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma més
SOSTENIBLE i EFICIENT, tant si s'opta per la gestió directa com per la indirecta.
Per tant, l'ens local està ja d'entrada obligat a buscar la fórmula no només més
eficient sinó també més sostenible, és a dir, que la gestió del servei públic es
realitzi sota la forma que millor permeti garantir un necessari equilibri entre el criteri
econòmic dels costos (eficiència) i l'objectiu general d'una prestació eficaç dels
serveis públics, entenent per aquesta com aquella que permet el compliment dels
objectius previstos.
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5.3. Modalitats de gestió directa dels serveis públics en
l'àmbit local. Especial menció a les societats mercantils
locals de capital íntegrament públic
Dit això, aquest mateix precepte contempla diverses modalitats de gestió
DIRECTA, que és aquella que es realitza per la pròpia Administració titular del
servei o per una entitat auxiliar, que pot ser, segons resulta d'aquesta regulació,
un organisme autònom o agència, una entitat pública empresarial o una societat
mercantil participada totalment per aquella.
La gestió DIRECTA implica que l'Ajuntament assumeixi i centralitzi el servei,
exercint de manera exclusiva les potestats de direcció i de gestió. A més, els
mitjans personals i materials del servei s'adscriuen i s'integren en el pressupost
de l'ens local, d'acord amb el principi d'unitat pressupostària.
Aquesta gestió DIRECTA es pot vehicular per mitjà de l'ús de quatres possibles
figures:
a) Gestió pel propi ens local.
b) Organisme autònom local.
c) Entitat pública empresarial local.
d) Societat mercantil local, amb capital social íntegrament de titularitat

pública.

Les tres darreres modalitats obeeixen a la possibilitat que contempla la Llei per tal
que les Administracions Públiques puguin crear ens amb personalitat jurídica
pròpia a les que se li encomanin funcions o tasques específiques d'entre les que
assumeix l'Administració o el sector públic en el seu conjunt. En definitiva, es
tracten d'estructures organitzatives de les quals l'Ajuntament es pot servir com a
instrument per l'assoliment d'algunes de les seves finalitats.
Entrant en el detall de cadascuna d'aquestes figures instrumentals per a la gestió
de serveis públics, en primer terme, i pel que fa als ORGANISMES AUTÒNOMS
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LOCALS i les ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS LOCALS, cal remarcar
que tenen la consideració d'organismes públics dotats de personalitat jurídica
pròpia i d'un patrimoni i d'una tresoreria també pròpies, gaudint així mateix d'una
certa autonomia de gestió. No obstant, aquesta autonomia és en tot cas limitada,
ja que dependran sempre d'una Administració o ens públics i estant sotmesos a la
direcció estratègica, avaluació i control de resultats per part de l'entitat de la qual
depenen.
Per tant són organismes autònoms i dependents.
En l'àmbit de l'Administració Local, la seva creació i l'aprovació dels seus estatuts
corresponen al Ple de la Corporació.
Més particularment, els ORGANISMES AUTÒNOMS es caracteritzen per dues
notes: (i) per una banda, les activitats que els corresponen són aquelles típicament
administratives, és a dir, de foment, prestacionals o de gestió de serveis públics;
i, per l'altra, (ii) es regeixen només i de forma exclusiva pel Dret Administratiu, tant
pel que fa a la seva organització interna com quant a la seva activitat i relacions
externes.
A diferència d'aquests organismes autònoms, les ENTITATS PÚBLIQUES
EMPRESARIALS

gestionen serveis o produeixen béns d'interès públic

susceptibles de contraprestació, tot i que els organismes autònoms també poden
ser autoritzats a obtenir ingressos públics (per mitjà de preus públics, per
exemple).
Una altra diferència que mereix ser destacada és que aquestes Entitat Públiques
Empresarials, malgrat ser públiques, es regeixen pel Dret Privat, excepte en un
ampli ventall de matèries en què se subjecten al Dret Administratiu, entre les que
es troben la formació de la voluntat dels seus òrgans i l'exercici de les potestats
administratives que tinguin atribuïdes, així com el seu règim pressupostari,
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econòmic-financer i de comptabilitat, inclosa la intervenció i control financer. El seu
règim de contractació és també en principi de caràcter privat, donada la seva
finalitat mercantil o industrial, però quan adjudiquen determinats contractes
d'obres o serveis regulats per la normativa comunitària i europea en matèria de
contractació pública, se'ls aplica aquesta. En definitiva, són entitats parcialment
sotmeses al Dret Administratiu.
Per últim, pel que fa a les SOCIETATS MERCANTILS LOCALS, de CAPITAL
ÍNTEGRAMENT PÚBLIC, hem de partir de la premissa que, com a regla general,
es regeixen pel Dret privat, tant en allò relatiu a la seva organització com pel que
fa a la seva activitat. Ara bé, la seva pertinença al sector públic determina
l'aplicació del Dret Administratiu o Públic en alguns aspectes, com poden ser
aquells de tipus pressupostari, comptable i de control financer.
Així, la constitució i dissolució d'aquestes societats, la seva fusió, transformació o
escissió, l'adquisició i alienació de participacions en les mateixes i inclús la
determinació del seu objecte social són objecte de decisions que han de ser
adoptades en el si de l'Administració de la qual depenguin, en aquest cas
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallés, decisions que constitueixen actes
administratius separables del propi negoci jurídic societari i de l'activitat social.
Aquests actes administratius han d'adoptar-se per l'òrgan competent, que en
l'àmbit local es tracta normalment del Ple municipal.
En quant a l'organització interna d'aquestes societats públiques, correspon a
l'Ajuntament el nomenament dels seus administradors, que habitualment són
càrrecs o funcionaris públics de la pròpia Administració, tot i que no és necessari
que ho siguin. El personal al seu servei té contracte laboral o d'alta direcció, que
si bé és cert que admet certa discussió que puguin ser considerats com a empleats
públics en sentit estricte, han de ser seleccionats de conformitat amb els principis
d'igualtat, mèrit i capacitat, publicitat i concurrència i demés aplicables en l'àmbit
de l'ocupació pública i se'ls apliquen també el règim general de deures i
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incompatibilitats pròpies dels treballadors públics, segons així es desprèn de la
Disposició Addicional 1a del Text Refós de Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
En relació amb l'activitat a desenvolupar per aquestes societats mercantils de
titularitat 100% pública, els contractes que celebren no són contractes
administratius sinó que han de considerar-se com a "privats", tot i que això no
significa que quedin al marge de les exigències pròpies de la contractació pública,
ja que aquestes societats, en definitiva, i malgrat no podran concebre's com a
Administració Pública en sentit estricte, es consideren com a integrades en el
sector públic als efectes de Llei de Contractes del Sector Públic en la mesura que
la participació pública en el seu capital social superi el 50% i, a més, es pot
entendre que ostenten en aquest àmbit la condició de "poder adjudicador", segons
així resulta de la normativa de contractes del sector públic".
Tals circumstàncies impliquen que la preparació i adjudicació dels contractes que
celebrin les societats mercantils públiques es regiran, en defecte de normes
específiques, per la LCSP, aplicant-se, en tot allò no previst per la normativa en
matèria de contractació pública, les restants normes de dret administratiu o, en el
seu cas, de dret privat. Això suposa, al cap i a la fi, que les societats mercantils
públiques s'hagin de sotmetre, almenys, als principis de publicitat i concurrència
quan de contractar amb tercers es tracta.
Per altra banda, pel que fa als seus efectes i extinció, aquests contractes es
regiran, en canvi, pel dret privat.
Un cop exposat breument el règim jurídic aplicable a les societats mercantils
públiques de capital íntegrament públic tant pel que fa a la seva organització
interna com a la seva activitat externa, per últim mereix ser particularment destacat
que quan es tracta de reinternalitzar un servei públic a través d'una entitat pública
empresarial local o d'una societat de capital íntegrament públic com una forma de
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gestió directa del mateix, l'article 85.2 de la LBRL, ja esmentat més amunt, estipula
dos requisits essencials addicionals d'obligat compliment:
1r.- Només es podrà fer ús d'aquesta figura de la societat mercantil de
participació íntegrament pública, quan quedi acreditat per mitjà d'una
memòria justificativa elaborada a l'efecte que resulta més sostenible i
eficient

que la gestió directa realitzada a través del propi ens local o d'un

organisme autònom local, atenent a criteris de rendibilitat econòmica i recuperació
de la inversió.
2n.- A més, haurà de constar en l'expedient la memòria justificativa de
l'assessorament rebut que es portarà al Ple per a la seva aprovació i es publicitarà,
havent d'incloure els informes sobre el cost del servei i sobre la sostenibilitat
financera de les propostes plantejades, aquest darrer elaborat des de la
Intervenció.
Aquest precepte no regula una metodologia específica per a determinar aquests
criteris d’eficiència i sostenibilitat, però s’entén que es refereix que l’actuació
administrativa ha de ser eficaç, per tal d’obtenir els objectius marcats mitjançant
els recursos disponibles, i eficient, en el sentit d’optimitzar els recursos disponibles
en l’assoliment dels objectius marcats. I la remissió que fa al principi de
sostenibilitat financera quan exigeix un informe de l’interventor que valori la
proposta, si es fa ús de l’entitat pública empresarial local i de la societat mercantil
pública, ens porta a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta Llei sotmet les actuacions de les
Administracions públiques als principis de sostenibilitat financera (article 4) i
eficiència en l’assignació dels recursos públics (article 7). És a dir, la gestió dels
recursos està orientada pels criteris d’eficiència, eficàcia, equitat i qualitat, a la fi
de l’aplicació de polítiques de racionalització de la despesa i millora de la gestió
del servei públic.
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Inevitablement aquesta exigència de compliment del principi de sostenibilitat
financera comporta que les formes de gestió dels serveis públics estiguin
sotmeses a un anàlisi comparatiu amb l’objecte de valorar quina és la més eficient
i sostenible. La Llei de bases de règim local no estableix quins són els paràmetres,
però sí determina la necessitat d’una memòria justificativa en la que constaran els
informes del cost del servei.

5.4. Modalitats de gestió indirecta dels serveis públics en
l'àmbit local
En la gestió denominada INDIRECTA, en canvi, l'Administració encomana a una
persona física o jurídica, que no sigui de dret públic o de capital íntegrament públic,
la gestió d'un servei de la competència de l'Administració. És per això que
l'esmentat article 85.2 de la LBRL estableix textualment que la gestió indirecta és
aquella que es realitza per mitjà d'algunes de les formes previstes pel contracte
de gestió de serveis públics en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre: concessió,
gestió interessada, concert o societat d'economia mixta. Aquesta menció al
TRLCSP de 2011 que encara avui manté el redactat de l’article 85.2 de la LBRL,
ara l’hem d’entendre referida a l’actualment vigent Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
A continuació destacarem de forma sintètica les principals particularitats de
cadascuna d'aquestes modalitats:
(i) La CONCESSIÓ -modalitat més utilitzada a la pràctica- implica que
l'empresari gestioni el contracte al seu risc i ventura, sense perjudici de les
tècniques de manteniment de l'equilibri financer del contracte aplicables a aquest
tipus de contractes.
(ii)

En

la

denominada

GESTIÓ

INTERESSADA

-poc

habitual-,
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l'Administració i l'adjudicatari del servei participen en els resultats de l'explotació i
assumeixen el risc corresponent, en la proporció que s'estableixi en el contracte.
En alguns supòsits, en el contracte es poden introduir clàusules que garanteixin
un benefici mínim pel contractista, el que suposa en certa mesura un temperament
del principi de risc i ventura, que presideix l'execució de tots els contractes
adjudicats en règim de concessió administrativa. Aquest ingrés mínim també pot
estar previst en favor de l'Administració.
(iii) El CONCERT suposa que la gestió del servei públic s'atribueixi a una
persona física o jurídica que realitzi o mantingui, en l'àmbit privat, activitats
anàlogues. Aquest concert no suposa la creació d'una nova personalitat jurídica,
sinó que per mitjà d'aquesta figura l'Administració aprofita l'existència d'un servei
anàleg que ja estat sent prestat per un empresari privat. Un cop formalitzat el
corresponent contracte, l'Administració abonarà al contractista un preu per cada
usuari atès per aquest.
(iv) Per últim, pot constituir-se, per mitjà del corresponent contracte, una
SOCIETAT -que pot ser mercantil o cooperativa- D'ECONOMIA MIXTA, en la que
participa l'Administració o una entitat que d'ella depengui i persones o empreses
particulars, que han de ser seleccionades per mitjà d'una licitació.
Planteja certs dubtes que la constitució d'una societat d'economia mixta sigui, en
puritat, una forma contractual de gestió indirecta dels serveis públics, ja que, en
definitiva, aquesta fórmula es refereix a la forma de seleccionar al soci privat de
l'Administració; selecció que es durà a terme, com hem dit, a través d'una licitació
pública.
En aquests contractes, la societat d'economia mixta constarà com a contractant
amb l'Administració, corresponent-li els drets i les obligacions pròpies del
concessionari dels serveis públics.
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En quant a tot el que acabem d'exposar relatiu a la gestió indirecta de serveis
públics, s'ha de tenir en especial consideració que una de les principals novetats
introduïdes per la nova LCSP, aprovada per la Llei 9/2017, que entrà en vigor el
passat 9 de març de 2018, consisteix en què el contracte de gestió de serveis
públics - en les seves quatre modalitats de concessió, concert, societat
d'economia mixta i gestió interessada - és substituït pel denominat contracte de
concessió de serveis, desapareixent també com contracte típic el de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.
En síntesi, un contracte de concessió de serveis d'acord amb el nou règim legal
serà aquell en el que un poder adjudicador encomana a un concessionari la gestió
d'un servei susceptible d'explotació econòmica de la seva titularitat o competència,
sense que necessàriament sigui un servei públic. La contrapartida pel
concessionari de serveis serà el dret a explotar els serveis objecte del contracte,
o bé aquest dret acompanyat així mateix de la percepció d'un preu. Aquest dret
d'explotació implica que el contractista assumeixi el risc d'explotació dels serveis
de què es tracti, és a dir, dit en paraules de la LCSP (art. 14.4), aquest contracte
suposa "la transferència al concessionari d'un risc operacional", la qual cosa
s'entendrà que es dona quan no estigui garantit que, en condicions normals de
funcionament, aquell contractista pugui recuperar les inversions realitzades ni
cobrir els costos en què s'hagués incorregut com a conseqüència de l'explotació
del servei -o de les obres- que sigui objecte de la concessió.
En cas que no es produeixi aquesta transmissió del risc operacional, el contracte
serà considerat com un contracte de serveis i li resultaran d'aplicació
determinades especialitats. Per tant, l'element essencial del contracte de
concessió de serveis és aquella transferència del risc operacional, de tal manera
que poden existir contractes prestats directament a l'Administració o als usuaris
que siguin concessions sempre que el concessionari assumeixi aquell risc, que és
substancialment el mateix que el tradicional risc i ventura en l'explotació del servei
que es preveia en l'anterior normativa quan d'una concessió es tractava.
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Per últim esmentar que, malgrat que la nova LCSP de 2017 elimina les diferents
formes de gestió indirecta del contracte de gestió de servei públic que venien
contemplades al TRLCSP de 2011 (societat d'economia mixta, concert i gestió
interessada), encara subsisteix la figura de determinats concerts per a la prestació
d'assistència sanitària i la seva Disposició Addicional 22a manté la possibilitat
d'adjudicar concessions d'obres i de serveis a societats d'economia mixta, sota
determinades condicions.

5.5. Anàlisi econòmica de les diferents formes de gestió
Les alternatives en la forma de gestió del servei públic s’han de sotmetre a una
anàlisi comparativa que permeti determinar quina és la més eficient i sostenible.
Com ja s’ha comentat anteriorment, el legislador no ofereix amb caràcter general
una metodologia específica per verificar l’anàlisi assenyalada, però s’entén que es
refereix al fet que l’Administració ha de ser eficaç, i per tant, obtenir els resultats
desitjats, i eficient, el que implica optimitzar els recursos en l’obtenció dels
resultats. Respecte al principi de sostenibilitat financera, s’entén com la capacitat
per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit,
deute públic i morositat de deute comercial, d’acord amb la definició
desenvolupada en la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’article 85.2 LBRL no ofereix amb caràcter
general una metodologia específica per verificar l’anàlisi assenyalada i, sobretot,
no determina els paràmetres que permetin analitzar la sostenibilitat i eficiència de
les alternatives considerades, però si uns paràmetres d’anàlisi : Rendibilitat
econòmica i recuperació de la inversió. Per tant, ens adequarem a aquests dos
paràmetres econòmics per la realització de la comparativa.
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a) Rendibilitat econòmica
La rendibilitat econòmica o ROI (Return of Investment) i la seva fórmula és la
següent:

Que és,
BAII : Benefici abans interessos i impostos
C0: Inversió realitzada.
La utilització de la rendibilitat econòmica com a criteri d’avaluació de les formes
de gestió ens genera problemes metodològics.
Com hem explicat en diferents punts del estudi, el servei d’escola bressol és una
activitat estructuralment deficitària en quant al benefici d’explotació abans
d’impostos (BAI). En termes de BAII, aquesta conclusió no es veu alterada.
A més, el servei d’escola bressol és un servei a on el principal cost és el vinculat
al personal contractat, i que no requereix de grans plans d’inversions en quant a
les seves instal·lacions i o infraestructures.
Volem fer un incís respecte al immoble de titularitat municipal a on radica la
domiciliació de l’activitat d’escola bressol. En aquest sentit, al llarg de tot l’informe
el cost imputable per la depreciació i/o les inversions en aquest actiu han quedat
excloses, en tant que no és una depesa imputada directament als costos del
servei.
Per tant, ens trobem en un escenari en que no hi ha un pla de inversions previst
ni expectatives de generació de BAII positius, pel que a la pràctica, fa que
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l’aplicació del paràmetre de rendibilitat econòmica com a criteri per mesurar i
comparar la sostenibilitat i eficiència de les diferents formes de gestió no ens
serveix com a criteri de mesura.
b) Recuperació de la inversió
La recuperació de la inversió o Payback, és el període que es triga en recuperar
el cost de la inversió amb els fluxos d’efectiu generats per aquesta.

Que és,


I0 : Inversió inicial del projecte



F: Valor del fluxos de caixa

Com en el cas del ROI, el període de recuperació té, en el cas que ens ocupa,
problemes conceptuals notables.
Aquest mètode de valoració d’inversions té com a finalitat la selecció d’un projecte
en funció del termini de recuperació de la inversió. És, bàsicament, un criteri de
valoració per comparar inversions a realitzar en funció del termini de recuperació.
En el supòsit que ens ocupa, podríem afirmar que no existeix el que podríem
considerar, un projecte d’inversió. Per tant, tampoc és un paràmetre que ens
permeti mesurar la sostenibilitat i eficiència entre els diferents models de gestió.
Segons la redacció del article 85.2. LBRL, l’anàlisi de rendibilitat “tindrà en compte”
els paràmetres de comparació que s’han assenyalat anteriorment, però entenem
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que no exclou que l’Ajuntament pugui considerar altres aspectes per la seva
avaluació que no estiguin estrictament vinculats.
En l’anàlisi i comparació de les diferents formes de gestió, s’han tingut en compte
conjuntament algunes formes de gestió en atenció a les similituds entre les formes
de gestió legalment establertes (principalment en el cas del Ens Local i
l’Organisme Autònom), i s’ha obviat la consideració d’unes altres en règim de
gestió indirecta ( Concert i Societat Mixta) degut al exposat en l’apartat anterior en
referència a les novetats introduïdes per la nova LCSP.
Per tant, en el nostra anàlisi, presentarem per una banda, els resultats per l’Ens
Local (EO) i Organisme Autònom (OA) , per un altra banda, Entitat Pública
Empresarial Local (EPEL) i Societat Privada Municipal (SMP), i com a gestió
indirecta únicament la modalitat de Concessió Administrativa a través d’una
Societat Mercantil Privada.

5.6. Hipòtesis considerades en l’elaboració del model
L’anàlisi s’ha realitzat al màxim nivell de detall tenint en compte la limitació
imposada per les dades. Recordem que només disposem de tres resultats
d’explotació facilitats per la pròpia empresa concessionària dels cursos
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. També disposem d’un arxiu amb dades
desagregades segons les usuàries per serveis del curs 2017/2018, però que
contempla un resultat diferent al aportat en el compte d’explotació per aquell
mateix període. Això fa que el grau d’incertesa sobre la fiabilitat i comparabilitat
de les dades sigui elevat i alhora, ens obliga a utilitzar hipòtesis senzilles en
l’extrapolació de les dades comparades.
Tanmateix, a l’hora d’elaborar un model econòmic d’aquestes característiques,
l’objectiu principal no és tant el realisme dels càlculs com l’adequada relació entre
les diferents variables del model i la seva utilitat pràctica per la presa de decisions.
A més de facilitar la comparativa entre les diferents formes de gestió estudiades.
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Per tant, el model constitueix una simplificació de la realitat del servei però permet
un coneixement d’aquesta que no seria possible sense disposar d’aquesta eina.
Aquesta simplificació, tot i que es realitza mitjançant l’assumpció de diferents
hipòtesis, és l’únic instrument disponible per comprendre el comportament d’una
realitat econòmica com és la d’un servei d’escola bressol.
El model presenta la comparativa de dos anys, i s’ha elaborat prenent com a
referència l’escenari econòmic resultant del nivell d’ingressos segons la capacitat
màxima esperada, i del càlcul de costos del servei exposat en l’apartat 1.4. del
present estudi.
A continuació detallem les hipòtesis i variables considerares per la comparativa
dels diferents models de gestió.
a) Ingressos del servei
L’any base, que és l’any 1, pren com a referència d’ingressos el volum màxim
esperat i es manté constant en la comparativa, ja que és una variable independent
a la forma de gestió escollida.
Entenem que el volum d’ ingressos tarifaris, i els provinents d’altres Organismes
Públics no es veuran afectats per canvis en el model de gestió.
b) Costos del servei
Els costos del servei de l’any 1 s’han calculat prenent com a referència l’estudi de
costos realitzat en l’apartat 4 del present estudi, i detallem les diferents partides a
continuació :
b.1. – Costos de personal: Es manté, per a tots els escenaris de subrogació, el
cost d’empresa calculat, rectificat i actualitzat en el present estudi i segons la
informació disposada.
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En tots els escenaris comparats, hem incorporat la partida de despeses generals
que incorpora els costos de personal indirecte afectes al servei, entenent que
inclou els costos de la figura de gerència (imputada parcialment),i la de
coordinació del servei, així com també els serveis de gestió i assessorament.
Incorporem aquest cost en tots els models de gestió entenent que, sigui quina
sigui la forma de gestió escollida, qualsevol de les formes disposarà d’aquestes
figures. En el cas de la gestió directa, hem considerat un cost inferior al de la gestió
indirecta, en tant que el cost salarial de la coordinació del servei ja queda inclosa
en la partida de despeses de personal del propi servei, dins de la figura de direcció,
i representa una reducció del 60% d’aquesta partida.
b.2.- Despeses corrents en béns i serveis: Per la extrapolació de les despeses que
integren aquesta partida recollides en els fluxos d’explotació, hem suposat que es
mantenen constants en el temps, atès que la influència en les variacions nominals
dels preus afectaran linealment a tots els costos amb independència del model de
gestió.
Introduïm per l’any 1 la partida de despesa en concepte de publicitat de la licitació
del contracte per valor estimat de 1.200 euros, tant en el model de gestió indirecta
per concessió, com per a la societat privada de titularitat municipal. Entenem que
aquesta última farà públic les seves necessitats de subcontractació a través del
perfil del contractant, en el marc d’un exercici de transparència i facilitant la
concurrència empresarial.
b.3.- Despeses financeres (i cost d’impagats): Són les recollides en l’apartat 4.9.
del present estudi. Entenem que aquesta partida es donarà amb independència
de la forma de gestió escollida, pel que apareix en totes les opcions comparades
b.4. – Impostos: IVA, IAE i IS.
Respecte la imposició indirecta del Impost sobre el Valor Afegit, la prestació del
servei d’escola bressol, així com la guarda i custòdia dels infants, i els serveis de
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menjador efectuats directament pels centres educatius, és una prestació subjecte
a IVA però emparada en l’exempció recollida en l’article 20.U.9º de la LIVA.
Respecte al Impost d’Activitats Econòmiques, l’article 82.1.a) TRLRHL considera
exempts “(…) l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, i les Entitats
de Dret Públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats
Locals”.
La Direcció general de Tributs manté, en aquest sentit (Consulta Vinculant de 16
de juliol de 2010, entre d’altres), que l’exempció assenyalada no afecta les Entitats
Públiques Empresarials, per la qual cosa l’exempció regulada a la lletra a) de
l’apartat 1 de l’article 82 del TRLRHL no pot ser aplicable a aquestes, sense
perjudici que els resulti d’aplicació qualsevol altra exempció diferent de la que s’ha
analitzat.
Els models de gestió tant directa com indirecta realitzats a través de societats
personificades estan subjectes i no exemptes d’IAE, sempre que la xifra de negoci
de l’any anterior superi l’import d’un milió d’euros. Com hem vist segons els càlculs
d’ingressos tarifaris màxims previstos, el volum de xifra de negoci pel servei
d’escola bressol queda considerablement per sota del mínim fixat, pel que
l’impacte de l’IAE en aquestes formes de gestió és nul.
Respecte del Impost de Societats, d’una banda no té efectes sobre l’indicador de
rendibilitat econòmica (ROI), i d’un altra, en tant que el BAI esperat és negatiu per
a les formes personificades, l’impacte en aquestes hauria de ser igual a zero.
Segons l’article 9.1. de la LIS, s’estableix l’exempció del impost a favor de les
Corporacions Locals i els seus Organismes autònoms.
Per tant, i com la resta de tributs, no considerem impacte fiscal en cap dels models
de gestió comparats.
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Les hipòtesis utilitzades s’han dirigit, en tots els casos, a eliminar de l’avaluació
dels models qüestions que no siguin rellevants a l’hora de determinar l’eficiència
relativa de les formes de gestió. En aquest sentit, s’han eliminat totes les
influències, que al nostre parer, podrien suposar diferències en la rendibilitat
econòmica no atribuïdes estrictament a diferències d’eficiència en la gestió.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat en aquest document, les següents taules
mostren els resultats de valoració econòmica realitzades segons les hipòtesis
comentades :
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CONCEPTE
INGRESSOS
Servei escolarització
Servei menjador
Altres serveis
Subvenció Generalitat
Total INGRESSOS
DESPESES
Despeses de personal
Cost total personal fixe
Cost total personal substitució
Assegurança
Prevenció Riscos Laboral s
Roba de treball

Serveis externalitzats
Formació
Anglès

Material fungible
Informàtica (ordinador)
Material didàctic fungibl e
Productes de neteja
Neteja Vidres i terra
Agendes

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

-

Vestuari i EPI's
Altres inversions (jardineres pati, camera fotos)

-

Despeses Caixa
Material oficina

-

Farmaciola
Mobiliari i material aula
Diferència sumatoris resultat expl otació

Manteniment (Correctiu i preventiu)
Manteniment correctiu
Jardineria

-

Manteniment preventiu total
Protecció contra incendis

ANY 1
SMP/EPEL

SM PRIVADA

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
17.641,95 €

ENS LOCAL/OA

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

-

-

-

-

Subministraments
Telefonia + ADSL

-

562,42 € -

562,42 € -

562,42 €

Aigua

-

2.388,74 € -

1.528,34 € -

1.528,34 €

Gas

-

9.024,55 € -

9.024,55 € -

9.024,55 €

Llum

-

5.241,25 € -

3.941,14 € -

3.941,14 €

Alarmes

-

424,99 € -

424,99 € -

424,99 €

Altres serveis

-

1.905,81 € -

1.905,81 € -

705,81 €

Prevenció i PAU

-

195,25 € -

195,25 € -

195,25 €

Assegurances

-

510,56 € -

510,56 € -

510,56 €

Anunci Licitació

-

1.200,00 € -

Despeses financeres i bancàries

-

Aire Acondicionat
Caldera
Baixa tensió
Neteja Campana
Sumideros

Despeses generals (Cindirectes personal)
Despeses COVID
TOTAL DESPESES
Benefici Industrial

-

4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
23.641,79 €
5.686,60 €
603.325,23 €
18.063,76 €

TOTAL RESULTAT

-

32.769,99 €

Despeses bancàries
Tasa interna avals
Despeses financeres

Servei menjador
Matèria primera
APPCC (Anàlisi de Perill i punts de control crític)
Material Cuina
Analisis Bacteriologic
Dietista

-

-

-

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
15.481,44 €

-

Legionel.la i DDD

-

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
15.481,44 €

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

1.200,00 €

4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
4.720,14 €
5.665,00 €
582.221,47 €
- €

6.397,53 €

-

-

-

€

4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
4.720,14 €
5.665,00 €
581.021,47 €
- €

7.597,53 €
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CONCEPTE
INGRESSOS
Servei escolarització
Servei menjador i altres
Altres serveis
Subvenció Generalitat
Total INGRESSOS
DESPESES
Despeses de personal
Cost total personal fixe
Cost total personal substitució
Assegurança
Prevenció Riscos Laboral s
Roba de treball

Serveis externalitzats
Formació
Anglès

Material fungible
Informàtica (ordinador)
Material didàctic fungibl e
Productes de neteja
Neteja Vidres i terra
Agendes

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

-

Vestuari i EPI's
Altres inversions (jardineres pati, camera fotos)

-

Despeses Caixa
Material oficina

-

Farmaciola
Mobiliari i material aula
Diferència sumatoris resultat expl otació

Manteniment (Correctiu i preventiu)
Manteniment correctiu
Jardineria

-

Manteniment preventiu total
Protecció contra incendis

ANY 2
SMP/EPEL

SM PRIVADA

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
17.641,95 €

ENS LOCAL/OA

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

-

-

-

-

Subministraments
Telefonia + ADSL

-

562,42 € -

562,42 € -

562,42 €

Aigua

-

2.388,74 € -

1.528,34 € -

1.528,34 €

Gas

-

9.024,55 € -

9.024,55 € -

9.024,55 €

Llum

-

5.241,25 € -

3.941,14 € -

3.941,14 €

Alarmes

-

424,99 € -

424,99 € -

424,99 €

Altres serveis

-

705,81 € -

705,81 € -

705,81 €

Prevenció i PAU

-

195,25 € -

195,25 € -

195,25 €

Assegurances

-

510,56 € -

510,56 € -

510,56 €

Aire Acondicionat
Caldera
Baixa tensió
Neteja Campana
Sumideros

Anunci Licitació

Despeses generals
Despeses COVID
TOTAL DESPESES
Benefici Industrial

-

- €
4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
23.641,79 €
5.686,60 €
602.125,23 €
18.063,76 €

TOTAL RESULTAT

-

31.569,99 €

Despeses financeres i bancàries
Despeses bancàries
Tasa interna avals
Despeses financeres

Servei menjador
Matèria primera
APPCC (Anàlisi de Perill i punts de control crític)
Material Cuina

-

Analisis Bacteriologic
Dietista

-

-

- €
4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
4.720,14 €
5.665,00 €
581.021,47 €
- €

7.597,53 €

-

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
15.481,44 €

-

Legionel.la i DDD

-

497.721,79 €
430.476,28 €
60.239,33 €
224,96 €
2.881,22 €
3.900,00 €
6.370,00 €
2.870,00 €
3.500,00 €
12.117,60 €
210,73 €
5.906,09 €
3.607,75 €
495,33 €
409,36 €
- €
502,67 €
- €
985,67 €
- €
- €
- €
10.943,76 €
6.633,21 €
991,35 €
- €
491,70 €
1.193,50 €
176,00 €
396,00 €
110,00 €
600,00 €
352,00 €
15.481,44 €

289.610,00 €
80.374,50 €
2.634,50 €
216.000,00 €
588.619,00 €

-

-

- €
4.136,71 €
1.195,71 €
156,00 €
2.785,00 €
23.159,22 €
21.575,77 €
1.084,16 €
499,29 €
- €
- €
4.720,14 €
5.665,00 €
581.021,47 €
- €

7.597,53 €
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Els imports relatius als ingressos són nets en tant que incorporen les tarifacions
socials que aplica l’Ajuntament a determinades famílies.
L’efecte de les economies d’escala s’ha considerat neutre en la realització de la
comparativa. Si bé és cert que existeixen en els contractes de gestió indirecta, i
és funció de l’empresa privada que resulti adjudicatària de la gestió, també podrien
considerar-se per part del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ve sigui a través
del propi Ens Local, o mitjançant el mitjà propi de titularitat pública. El fet que les
EPEL tinguin autonomia de gestió, podria ser un indicador de generar economies
d’escala a favor d’aquesta forma de gestió respecte a l’Organisme Autònom.
Donant compliment al criteri de rendibilitat econòmica comparant els beneficis
esperats segons les diferents formes de gestió, es pot apreciar que el valor més
elevat a nivell de cost resulta en la forma de gestió indirecta mitjançant el règim
de concessió administrativa. En tant que els resultats obtinguts en tots els models
són negatius, valorem com a models de gestió més eficients en termes de
rendibilitat econòmica, les formes de gestió directa.
La lògica del criteri de recuperació de la inversió es basa en la comparativa dels
diferents projectes d’inversió prenent com a referència l’indicador de rendibilitat
econòmica. Com ja hem comentat, en tant que no podem considerar la prestació
del servei públic d’escola bressol com un projecte d’inversió, haurem d’utilitzar
paràmetres diferents que ens permetin determinar el model de gestió del servei a
l’empara dels criteris de sostenibilitat i eficiència.
Entre les diferents formes de gestió directa analitzades no apreciem diferències
en termes de rendibilitat econòmica, fet que ens dificulta oferir una conclusió
específica sobre la sostenibilitat i eficiència de les formes de gestió comparades.
És necessari que la decisió final, doncs, es complementi amb la determinació dels
efectes de cadascuna de les formes de gestió sobre el sector públic local i a
l’adequació de la forma de gestió a l’objectiu de prestació del servei en condicions
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de qualitat i continuïtat. I per això valorem que, en igualtat de condicions i resultats
en termes d’eficiència i rendibilitat, és necessari incorporar criteris addicionals que
puguin fonamentar la decisió final.
Segons la premissa anterior, considerem que les formes personificades en règim
de gestió directa resulten més transparents, i conseqüentment, la gestió de
l’activitat (especialment el que fa referència als costos de la prestació del servei),
és més fàcilment controlable.

5.7. Proposta de forma de gestió
En aquest apartat prenem com a punt de partida la consideració de que la societat
mercantil pública resulta més transparent, en quant a la gestió i el control de
l’activitat econòmica desenvolupada, que qualsevol altra de les formes de gestió
comparades.
A més del factor transparència, creiem que cal prendre en consideració les
restriccions en matèria de contractació , que venen derivades de les limitacions en
la taxa de reposició existent en el sector públic, i que en termes generals, impedeix
el creixement de les plantilles. Aquesta limitació, que es troba regulada a l’article
19 de la LPGE 2017 i a la DA 15º, no és neutra en les diferents formes de gestió
directa. En el supòsit de la societat mercantil de titularitat pública, aquestes
disposen d’accés a una taxa del 100% en cas que tinguin beneficis en dos dels
darrers tres exercicis, o una taxa del 60% en cas contrari.
Segons aquesta limitació, el primer que cal concloure és que la modelització de
les diferents opcions de gestió directa, no resultarà, en cap cas, neutra als sols
efectes de la taxa de reposició (TR). En efecte, si es tracta d’una gestió duta a
terme per l’Ajuntament, caldrà aplicar una TR general del 50%, i en casos
excepcionals, del 100%, ja que caldria estudiar cas per cas, en funció del servei
de destí a l’Ajuntament, de cada treballador subrogat i de com s’acabés
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interpretant el nou supòsit d’autorització excepcional del TR del 100% relatiu als
serveis que prestin “ atenció als ciutadans en els serveis públics”. Mentre que si
es tracta d’una societat mercantil de titularitat pública, la taxa de reposició general
seria del 100% si tingués beneficis de forma habitual, o en cas contrari, del 60%.
Al mateix temps, dintre de les diferents formes de gestió directa, la realitzada a
través d’una forma personificada restaria lliure d’acomplir part de la normativa
pública relativa als procediments de selecció de personal que només afecten a
l’Ajuntament com Administració Pública, i li serien d’aplicació d’obligatori
compliment els principis recollits a l’article 55 del Estatuto Básico del Empleo
Público, i per la resta d’aspectes, l’Estatut dels Treballadors.
Tant les limitacions en contractacions, com els motius de transparència i control
de la gestió, redunden en una major eficiència i sostenibilitat de la societat
mercantil de titularitat pública, que es veu incrementada si es pren en consideració
que, en el cas de la gestió directa per entitat local, es donaria una integració, amb
el temps, en el conveni col·lectiu del Ajuntament del personal subrogat, fet que
tindria la inevitable conseqüència que li serien d’aplicació tots els procediments
formals pactats que no es contenen a la normativa d’ocupació pública. La gestió
del personal, en termes de comparació amb la resta de formes de gestió directa,
resultaria menys àgil e ineficient.
Segons totes les consideracions prèvies, considerem que la societat mercantil de
titularitat pública és la més eficient de les fórmules comparades per la prestació
del servei d’escola bressol de titularitat pública.

Hem de tenir en consideració que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local («LRSAL») estableix en el
seu preàmbul que pel que fa a les entitats instrumentals de les Entitats Locals ja
existents que es trobin en situació deficitària, els serà exigible el seu sanejament
i, si aquest no es produeix, s’haurà de procedir a la seva dissolució, en els termes
del nou redactat que la LRSAL li dona a la Disposició Addicional 9a de la Llei
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reguladora

de

les Bases

de

Règim

Local,

que

regula mesures de

redimensionament del sector públic local. Tenint en compte que el servei d’escola
bressol és deficitari, tal i com es conclou al llarg de l’estudi, hem de tenir en compte
aquesta consideració que fa la LRSAL respecte la regularització a nivell mercantil
d’aquesta situació quan es manté en el llarg termini. Ara bé, finalment, això
dependrà de les diferents línies de negoci i/o activitats que desenvolupi la societat
privada municipal, ja que es podria donar el cas que el compte d’explotació
consolidat del mitjà propi de l’Ajuntament tingués un resultat positiu degut al
superàvit de la gestió d’altres serveis públics, i no ens trobaríem en la situació
comentada.

6. RÈGIM JURÍDIC PER A LA DETERMINACIÓ DE L'ENS QUE
HA DE PERCEBRE LA RETRIBUCIÓ DE LA PRESTACIÓ
OFERIDA PEL MITJÀ PROPI I DE L'ENS QUE HA DE
FACTURAR PER LA PRESTACIÓ.
6.1. Introducció
Una qüestió que ha generat una important controvèrsia jurídica en els darrers anys
és aquella relativa a la naturalesa jurídica de l'import que es percep dels usuaris
d'un servei públic tant si el servei es presta de forma indirecta -a través d'un
concessionari- com pel que fa a aquells supòsits en què es realitza a través d'una
personificació privada -una societat pública de capital íntegrament municipal o una
entitat pública empresarial.
Tradicionalment, la doctrina i la jurisprudència havien admès que el tractament
legal que mereixia el finançament en la prestació dels serveis públics depenia de
la forma jurídica que s'utilitzava en la gestió del servei, de tal manera que, partint
de la diferència entre la potestat tributària i la potestat tarifària, es distingia entre
les contraprestacions que les persones usuàries satisfeien en règim d'ingressos
de dret públic i les que tenen la consideració d'ingressos de dret privat.
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En el primer cas -ingressos de dret públic- era l'Administració la qui directament
prestava el servei i els ingressos que percebien dels ciutadans tenien la forma de
taxa. Contràriament, quan el servei es prestava per una empresa privada, aquesta
percebia ingressos privats i el que els usuaris abonaven tenia naturalesa de tarifa,
que era fixada per l'Administració en atenció a la seva potestat tarifària.
L'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, ha suposat un canvi transcendental de paradigma en aquesta matèria, amb
la introducció, en la seva Disposició Addicional 43a, de les denominades
"prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari", amb la que pretén en
definitiva donar per acabada la llarga polèmica a la que ens acabem de referir
relativa a la naturalesa jurídica de les contraprestacions que paguen els usuaris
de serveis públics.
Per entendre l'origen d'aquesta reforma cal remuntar-se, almenys, a la Sentència
del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL núm. 185/1995, de 14 de desembre, en la qual
el Tribunal Constitucional va concloure, en interpretar el contingut de la reserva de
llei establerta en l'art. 31.3 de la Constitució, que «la coactivitat és la nota distintiva
fonamental del concepte de prestació patrimonial de caràcter públic». Dos anys
més tard, el màxim intèrpret de la Constitució va afegir que aquesta figura pot
existir «amb independència de la condició pública o privada de qui la percep»,
sempre que «tingui una inequívoca finalitat d'interès públic» (STC núm. 182/1997).
En aquesta mateixa sentència, es va aclarir que els tributs eren una modalitat de
les prestacions patrimonials públiques, amb la peculiaritat que se satisfan «directa
o indirectament» als ens públics, amb la finalitat de contribuir al sosteniment de
les despeses públiques.
Posteriorment, la Llei General Tributària de 2003 va consagrar en la definició de
les taxes, en el seu antic article segon, la irrellevància de la forma de gestió del
servei públic, en afirmar que «s'entendrà que els serveis es presten o les activitats
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es realitzen en règim de dret públic quan es duguin a terme mitjançant qualsevol
de les formes previstes en la legislació administrativa per a la gestió del servei
públic i la seva titularitat correspongui a un ens públic». Aquesta irrellevància va
ser confirmada també pel TRIBUNAL SUPREM que, alterant el seu tradicional
criteri relatiu a la denominada potestat tarifària, va concloure que «la forma de
gestió del servei no afecta a la naturalesa de la prestació, sempre que la seva
titularitat segueixi sent pública, com succeeix en els supòsits de concessió»
(Sentència de 12 de novembre de 2009).
Quan semblava que havien estat esvaïts tots els dubtes al respecte, el legislador
estatal –per mitjà de la Disposició Final 58ª de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d'Economia Sostenible– va decidir suprimir el citat paràgraf de l'article segon de
la Llei General Tributària, de manera que la incertesa va tornar a estendre's entre
tots els operadors jurídics. Després de quatre anys, el Tribunal Suprem, en la seva
important Sentència de 23 de novembre de 2015, va confirmar que dita reforma
legal no alterava substancialment la situació, en concloure que «la forma gestora
és irrellevant per delimitar l'àmbit d'aplicació de les taxes, i que l'essencial era
determinar si estem davant prestacions coactives per serveis de caràcter
obligatori, indispensables o monopolístics».
Això no obstant, la DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS del MINISTERI
D'HISENDA, en el seu Informe de 20 de maig de 2016, en què analitzà la
naturalesa jurídica de la taxa per la prestació dels serveis públics municipals
d'abastament d'aigua i de clavegueram, conclou que si aquest servei és gestionat
directament per un ens local, sense cap tipus de delegació, la contraprestació
satisfeta pels usuaris ha de tenir la consideració jurídica de taxa. Si, pel contrari,
el servei és gestionat per una societat privada municipal, o per una empresa
privada a través d'un contracte administratiu de gestió del servei, les
contraprestacions no podrien ser qualificades com a ingressos de Dret públic, sinó
com a ingressos de Dret privat. Partint d'això, la Direcció General de Tributs
considera que subsistiria la possibilitat que en cas que la prestació del servei
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públic sigui realitzada per una empresa, ja sigui pública, privada o mixta,
l'Administració titular del servei pugui optar per retribuir al gestor mitjançant una
tarifa o preu a satisfer directament pels usuaris, una retribució de la pròpia
Administració, o una combinació d'ambdues formes.
És a dir, la Direcció General de Tributs ha continuat considerant fins fa molt poc
temps la conveniència de mantenir la diferència clàssica consistent en afirmar que
la naturalesa de l'import satisfet pels usuaris del servei depèn de la forma de
prestació del servei i no de la pròpia naturalesa d'aquest servei, apartant-se així
del criteri fixat pel Tribunal Suprem.
Davant la certa inseguretat jurídica existent en aquesta qüestió, es feia evident la
necessitat de dictar una norma que, amb transparència i rigor, vingués a aclarirla, especialment perquè les conseqüències d'una o una altra interpretació
revesteixen gran transcendència. En efecte, la qualificació com a taxa de la
contraprestació que paguen els usuaris, fins i tot quan el servei sigui gestionat per
una empresa privada, suposa que participa de la naturalesa tributària i dels
principis i garanties que comporta; que es troba sotmesa a la necessària aprovació
d'una ordenança fiscal; que la seva quantia no pot excedir del cost de la prestació
del servei com a màxim; que aquesta quantia no ha de sotmetre's al control que
correspon a les comunitats autònomes en matèria de preus autoritzats; i que serà
l'Ajuntament, i no el concessionari, qui haurà de dur a terme l'execució del
cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment.
Tals limitacions, en canvi, no existeixen si s'opta per qualificar el pagament dels
usuaris com a tarifa o preu privat.
Tal i com ja hem avançat, la LCSP de 2017 pretén donar per acabada aquesta
controvèrsia, però no ho fa qualificant aquestes contraprestacions com a taxes,
sinó com a "prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari", com
exposarem tot seguit de forma detallada.
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6.2. El nou règim instaurat per la nova llei de contractes del
sector públic
Com ja hem reiterat, el passat 9 de març de 2018 va entrar en vigor la nova Llei
de Contractes del Sector Públic -Llei 9/2017, de 8 de novembre-, que és
plenament aplicable a tots els expedients de contractació iniciats o publicats a
partir d'aquella data.
Aquesta nova LCSP modifica tres textos normatius de caràcter tributari que tenen
una crucial incidència en la determinació de la naturalesa de la contraprestació
que satisfan les persones usuàries dels serveis públics.
Però abans d'entrar en el detall de cadascuna d'aquestes modificacions legals,
sembla oportú referir-nos primer a l'apartat VI del Prèambul de la LCSP de 2017,
en el què, en quant a aquesta transcendental reforma legislativa que opera, se'ns
diu que amb ella "se aclara la naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los
usuarios por la utilización de las obras o la recepción de los servicios, tanto en los
casos de gestión directa de estos, a través de la propia Administración, como en
los supuestos de gestión indirecta, a través de concesionarios, como prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario".
En coherència amb aquesta afirmació, el punt de partida de l'anàlisi de la nova
LCSP pel que fa a aquesta qüestió no pot ser un altre que la seva Disposició
Addicional

43a,

la qual,

sota

la rúbrica

"Naturaleza

jurídica

de

las

contraprestaciones económicas por la explotación de obras públicas o la
prestación de servicios públicos en régimen de Derecho privado", estipula
textualment el següent:
"Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos,
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de forma directa mediante

personificación privada o gestión indirecta,

tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación
de obras o la

prestación de servicios, en régimen de concesión, mediante

sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de
capital íntegramente público y demás

fórmulas de derecho privado".

Aquesta previsió de la Disposició Addicional 43a es completa amb les
modificacions que les Disposicions Finals 9a, 11a i 12 de la pròpia LCSP
introdueixen, respectivament, en l'article 2 de la Llei 8/1989, del Règim Jurídic de
les Taxes i els Preus Públics, de la Disposició Addicional 1a de la Llei General
Tributària i en l'article 20 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Per tant, el que fa la nova LCSP és configurar aquestes contraprestacions
econòmiques que es percebin per a l'explotació d'obres públiques o per la
prestació de serveis públics com una nova modalitat de les "prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari" -segons la categoria que ja preveu per
a l'àmbit local l'article 2.2 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals-, que
concorrerà sempre que dita obra o activitat es dugui a terme per mitjà de qualsevol
de les formes privades que indica, i amb independència de qui percep els
ingressos.
Dit amb altres paraules, a partir de l'entrada en vigor de la LCSP els imports exigits
als usuaris de serveis públics coactius seran "taxes" si són prestats per mitjà de
gestió directa (per exemple, a través d'un organisme autònom), mentre que seran
considerades com a "prestacions patrimonials de caràcter no tributari" si es
realitzen de forma directa mitjançant personificació privada (com podria ser una
societat mercantil de capital íntegrament públic) o a través de gestió indirecta (la
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tradicional concessió).
Val a dir que aquestes contraprestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari la LCSP les denomina "tarifa" quan les regula en relació amb els
concessionaris d'obres i serveis (articles 267 i 289, entre d'altres).
Fixat tot l'anterior, el contingut d'aquesta important reforma que implementa la
LCSP ens obliga a concloure que aquesta categoria financera s'ha de distingir tant
de les "taxes" com dels "preus públics":
1er.- Que no es tracta d'una taxa resulta clar en configurar-se com una prestació
pública de caràcter no tributari i introduir-se com hem vist una nova Disposició
Addicional 1a de la Llei General Tributària que les distingeix de les prestacions
tributàries que es concreten en la tradicional tipologia de taxes, contribucions
especials i impostos.
2n.- I que aquesta nova categoria es configura com alguna cosa diferent dels
preus públics resulta de la seva exclusió expressa de l'aplicació de la Llei 8/1989,
de Taxes i Preus Públics, per la Disposició Final 9a de la nova LCSP. La categoria
de preus públics no resultaria en cap cas adequada quan es tracti de
contraprestacions que revesteixin caràcter obligatori i indispensable, doncs està
dissenyada per la citada Llei de Taxes i Preus Públics per a serveis o activitats que
«siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats», segons el seu article 24.
Aquesta darrera consideració és summament transcendent en el cas que ens
ocupa, partint de la premissa que el servei públic d'escola bressol no pot ser titllat
com a "essencial", de conformitat amb l'article 86.2 de la Llei de Bases de Règim
Local, el qual reserva a les Entitats Locals la realització de determinades activitats
o serveis que qualifica com a tals, com són el d'abastament domiciliari d'aigües, la
recollida i el tractament de residus i el transport públic de viatgers, de conformitat
amb la legislació sectorial aplicable. Aquesta reserva implica que dites activitats
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siguin desenvolupades per l'Administració local en règim de monopoli.
Així mateix, el servei d'escola bressol tampoc forma part dels serveis mínims que
ha de prestar necessàriament tot Ajuntament, els quals venen catalogats en l'article
26.1 de la Llei de Bases de Règim Local i que s'incrementen en funció de la població
del municipi, des dels més bàsics i exigibles a tots ells (enllumenat públic, cementiri,
recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable,
clavegueram, accés a nuclis de població i pavimentació de vies urbanes), fins altres
més complexes i costosos segons tinguin més de 5.000, 20.000 o 50.000 habitants,
circumstància que suposa haver d'afegir entre els serveis mínims que ha de prestar
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els de «protecció civil, avaluació i informació
de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús
públic».
Ens ha semblat convenient destacar aquest darrer extrem -caracterització del servei
públic d'escola bressol com un servei que no és essencial ni mínim, des d'un
vessant legal- ja que si revisem atentament el nou règim instaurat per la LCSP a
què ens venim referim observem que el mateix és només aplicable a aquelles
contraprestacions econòmiques establertes "COACTIVAMENT", segons així ho
estableix expressament (i) la seva Disposició Addicional 43a, ja transcrita, (ii) el nou
redactat que dona a la Disposició Addicional 1a de la Llei General Tributària -que
ara estipula que són prestacions patrimonials de caràcter públic aquelles a les quals
es refereix l'article 31.3 de la Constitució que s'exigeixen amb caràcter coactiu- i (iii)
l'apartat 6 que afegeix la nova LCSP a l'article 20 de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals -que també es refereix particularment a les contraprestacions
econòmiques establertes coactivament, que seran les que tindran la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari conforme a l'article 31.3 de
la Constitució-.
El fet que la nova regulació es refereixi al requisit de la "coactivitat" com un element
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definidor de la modalitat de contraprestacions econòmiques per l'explotació d'obres
públiques o la prestació de serveis públic en règim de Dret Privat que de forma
innovadora instaura la mateixa LCSP de 2017, ens obliga a haver de clarificar què
s'entén per "coactivitat" en aquest àmbit.
Amb aquesta finalitat, ens hem de dirigir en primer terme a l'article 31.3 de la
Constitució -al qual, com hem vist, s'hi remet expressament la LCSP en els diversos
preceptes que incideixen en la qüestió que estem tractant-, que estableix que "sólo
podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
con arreglo a la ley". Segons ha indicat el Tribunal Suprem, en la seva Sentència
de 24 de gener de 2017, l'article 31.3 de la Constitució no es refereix a categories
tributàries concretes (impostos, taxes i contribucions especials) sinó a les
"prestacions de caràcter públic", essent la seva exigència primària que hagin estat
imposades amb caràcter coactiu.
La Sentència del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL núm. 185/1995, de 14 de
desembre, que ja hem esmentat amb anterioritat, referint-se precisament a
l'eventual inconstitucionalitat de l'article 24 de la Llei 8/1989, del Règim Jurídic de
les Taxes i els Preus Públics, que establia concretament el concepte de "PREU
PÚBLIC", es va esforçar en definir quan una prestació patrimonial de caràcter públic
pot considerar-se com “coactivament imposada”, és a dir, per determinar quan
estem davant l'establiment unilateral de l'obligació de pagament per part del poder
públic sense el concurs de la voluntat del ciutadà que l'ha de satisfer el Tribunal
Constitucional utilitza tres criteris, sent suficient la concurrència d'algun d'ells:
a) Obligatorietat: es dona tant quan la realització del supòsit de fet que provoca la
meritació de la prestació resulta una obligació imposada al particular per un ens
públic, com quan, sent lliure la realització del supòsit de fet, l'obligació de pagar la
prestació neix sense que existeixi activitat voluntària del contribuent dirigida a l'ens
públic.
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b) Essencialitat: quan sense ser obligatori el servei (la seva sol·licitud o recepció),
el mateix és essencial o indispensable per poder satisfer les necessitats bàsiques
de la vida personal o social dels particulars, la renúncia dels quals els privaria
d'aspectes essencials de la seva vida privada o social.
c) Exclusivitat: Quan els serveis prestats ho són en règim de monopoli per
l'Administració (monopoli no només de dret, sinó també els de fet, és a dir, aquells
en

els quals no hi ha concurrència efectiva al mercat del sector privat a l'hora

de prestar els serveis), de tal manera, que inclús no sent obligatoris ni
imprescindibles, no obstant això, els particulars es veuen obligats a optar entre no
rebre'ls o obligar-se necessàriament al pagament de la prestació.
Actualment, l'article 24 de la Llei de les Taxes i els Preus Públics, per raó de la
modificació de què va ser objecte a resultes d'aquella STC núm. 185/1995 i per la
posterior Llei 25/1998, de 13 de juliol, defineix els preus públics com "las
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o
la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando,
prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de
solicitud voluntaria por parte de los administrados". Realment, la concurrència o no
d'ambdues característiques –que es prestin també tals serveis o activitat pel sector
privat i, alhora, que siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats- en
ordre a la qualificació de l'ingrés provinent de l'activitat o servei com a taxa, el que
està posant de manifest és l'existència o no de “coactivitat”.
En el mateix sentit, l'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals estipula que les Entitats Locals podran establir "preus públics" per la
prestació de serveis o la realització d'activitats de seva competència, sempre que
NO concorri cap de les circumstàncies especificades a l'article 20.1.B) del mateix
cos normatiu, el qual prescriu que tindran la consideració de "taxa" les prestacions
patrimonials que estableixin els ens locals quan es produeixi qualsevol d'aquestes
circumstàncies: (i) que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels
administrats, entenent-se que no es voluntària quan vingui imposada per
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disposicions legals o reglamentàries o quan els béns, serveis o activitats requerits
siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant; i/o (ii) que no es
prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva en favor
del sector públic conforme a la normativa vigent.
En definitiva, si l'ingrés és coactiu, estarem davant una taxa o davant de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari prevista a la LCSP de 2017; i si no ho és,
es tractarà d'un preu públic. I perquè sigui coactiu n'hi ha prou que concorri una de
les citades circumstàncies: en primer lloc, quan se sol·licita o rep un servei de forma
obligatòria, encara que hi hagi concurrència del sector privat, el subjecte es veu
obligat a recórrer a l'Administració. D'altra banda, davant la necessitat d'un servei
no obligatori però la inexistència de concurrència al mercat, també es veu el
subjecte forçat a acudir a l'Administració. Només, llavors, quan no es doni la nota
de la coactivitat, puix que el subjecte pot optar lliurement per la pròpia sol·licitud del
servei i a més tria entre qui li presta (sector públic o privat), estarem en presència
d'un preu públic.
Finalment, ha de tenir present que, conforme a aquella normativa, ja no és suficient
amb que el servei estigui monopolitzat de “dret” (és a dir, que sigui “susceptible de”
prestar-se per l'Administració per venir reservats a aquesta), sinó que quan el servei
estigui monopolitzat de “fet” (per no existir concurrència efectiva al mercat del sector
privat), desapareixerà la voluntarietat del subjecte en l'elecció del mateix, i en
conseqüència, la seva prestació administrativa provocarà la meritació d'una “taxa”.
Així, només quan existeixi una veritable opció al mercat, de tal manera, que els
subjectes puguin triar lliurement entre acudir a l'Administració o a una empresa
privada, si decideixen acudir a aquella, el servei reportarà un “preu públic”.
Partint d'aquestes premisses, sembla clar que quan parlem del servei d'escola
bressol ens trobem davant d'un supòsit en què no es dona aquella "coactivitat"
imprescindible per tal que puguem parlar d'una taxa o de la nova modalitat de
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari a què al·ludeix la Disposició
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Addicional 34a de la nova LCSP, sinó, en tot cas, d'un PREU PÚBLIC, atès que es
tracta d'un servei que, en el municipi de Sant Quirze del Vallès, es presta així mateix
pel sector privat (no tractant-se d'un servei reservat a l'Ajuntament ni d'un servei
mínim que ha de prestar per imperatiu legal), i, a més, es tracta d'un servei de
sol·licitud voluntària per part dels seus usuaris, ja que aquests no es veuen obligats
a optar pel servei ofert per l'Ajuntament, disposant d'altres alternatives per gaudir
del mateix servei en l'àmbit privat.
És per aquest motiu que per tal de determinar qui ha de ser l'ens que ha de percebre
la contraprestació pel servei d'escola bressol ofert pel mitjà propi de l'Ajuntament i
quin, en el seu cas, és l'ens que ha d'emetre la factura per la prestació realitzada,
hem de dirigir definitivament la nostra atenció a la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de
Taxes i Preus Públics, i més concretament als seus articles 24 a 27, que regulen
els "Preus Públics", els quals també mereixen una regulació específica en els
articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
En els preceptes esmentats de la Llei de Taxes i Preus Públics veiem que, en quant
a la percepció dels preus públics, se'ns diu que l'administració i el cobrament es
realitzarà pels Departaments i organismes públics que hagin de percebre'ls (art.
27.1), que podran exigir-se des de que s'iniciï la prestació de serveis que justifica la
seva exigència (art. 27.2) i que els deutes per preus públics podran exigir-se
mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment, conforme a la normativa
vigent (art. 27.6).
En termes anàlegs es regula la qüestió en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, insistint-se en què els deutes per preus públics podran
reclamar-se en via executiva a través d'un procediment de constrenyiment (art.
46.3). En relació a aquest aspecte, mereix també ser especialment destacat el seu
article 2.2, el qual preveu textualment que "para la cobranza de los tributos y de las
cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y
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sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de
conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las
prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en
su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes".
Per tant, hem d'entendre que el cobrament dels preus públics podrà ser exigit en
via executiva mitjançant el procediment de constrenyiment corresponent, encara
que el servei sigui prestat en règim privat per concessionaris o empreses mixtes o
de forma directa a través d'una personificació privada, com podria ser el cas que
aquí interessa d'una societat mercantil de capital íntegrament públic.
Ara bé, per tal que conservi aquesta naturalesa de preu públic serà necessari que
l'import sigui percebut directament per l'Ajuntament, ja que en cas que qui rebi el
pagament sigui una empresa privada, com a remuneració per l'activitat prestadora
que realitza, estarem davant d'una tarifa o preu privat.
En aquest cas, la tarifa serà un preu privat intervingut per l'Administració però no
serà una prestació patrimonial de caràcter públic ni tindrà caràcter tributari, no sent
necessari, doncs, que estigui fixat en una Ordenança (fiscal o no fiscal), ni tampoc
permetria el recurs a la via executiva de constrenyiment per obtenir el seu
cobrament, sinó que la reclamació s'hauria de formalitzar per la via civil.
És per això que es visualitzen dos possibles models alternatius pel que fa a la
gestió, liquidació i cobrament dels preus públics derivats de la prestació del servei
públic d'escola bressol:
- MODEL 1: en el que la societat mercantil municipal gestiona el servei i liquida i
cobra directament dels usuaris, en forma de tarifa o preu privat, com a
contraprestació pel servei prestat.
- MODEL 2: en el que la societat mercantil prestaria el servei i gestionaria
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administrativament el cobrament, però qui percebria directament l'import dels
usuaris, en forma de preu públic, seria el mateix Ajuntament, podent aquest fer ús
de la via executiva per reclamar d'aquells usuaris els possibles deutes que es
puguin generar, assegurant així l'efectivitat del cobrament. . En aquest cas, la
societat municipal emetria una factura dirigida a l'Ajuntament corresponent a les
tasques efectivament realitzades.
En funció del model escollit per l’Ajuntament, cal valorar l’impacte financer en el
finançament del servei públic d’escola bressol, pel que comparem les principals
similituds i diferències respecte l’impacte financer d’ambdues modalitats.
En relació als aspectes comuns de preu públic i tarifa a l’hora de finançar un servei
públic destaquem:
-

Es tracta de prestacions de prestacions públiques de dret públic que es satisfan
com a contraprestació a serveis municipals voluntaris.

-

Ambdues figures canalitzen la prestació econòmica exigida a les usuàries o
beneficiàries com a contraprestació pel servei rebut.

-

La contraprestació mitjançant preu públic o tarifa ha de ser com a mínim igual
al cost del servei prestat.

En el cas del preu públic, el valor es fixa d’acord amb els criteris que estableixen
els articles 25 de Llei de Taxes i Preus Públics i l’article 44 TRLRHL.
Atenent al fet ja exposat de que el servei municipal d’escola bressol presenta un
dèficit d’explotació estructural, el preu públic es fixarà per sota del cost del servei,
atenent a les raons prèviament justificades de caràcter social, benèfiques, culturals
o d’interès públic regulades en l’article 44.2 TRLRHL i recolzades mitjançant la
memòria econòmic-financera, tal i com disposa l’article 26.2 de la Llei de Taxes i
Preus Públics.
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En aquest cas, l’ens local haurà de consignar una dotació pressupostària destinada
a la cobertura financera dels costos corresponents.
En el cas que el servei es presti en règim de dret privat mitjançant l’aplicació d’una
tarifa, el valor mínim d’aquesta serà el resultant de donar cobertura a la totalitat dels
costos, incrementant els mateixos en el valor del marge industrial carregat per
l’entitat privada concessionària del servei.
Ara bé, tal i com es desprèn de l’article 32 de la LCSP, quan la prestació del servei
es realitzi en règim de gestió directa però mitjançant entitat mercantil de titularitat
pública, el límit per fixar les tarifes del mitjà propi serà el cost del servei, pel que el
cost de la tarifa no inclourà el marge d’un operador privat (excepte en la part del
servei que el mitjà propi hagi subcontractat a empreses privades).
La seva fixació i publicació es realitzarà mitjançant ordenança ordinària amb
autorització de l’Ens Local, atès el caràcter no tributari d’ambdues configuracions.
En relació a les diferències substancials del finançament del servei a través de preu
públic o tarifa, convé posar l’accent en les següents circumstàncies:
- El caràcter tributari del preu públic resulta un finançament com un recurs per al
sosteniment de la despesa pública, mentre que el caràcter no tributari de la tarifa i
busca assegurar l’autosuficiència i l’equilibri econòmic-financer del servei públic.
- L’exigibilitat del seu compliment : la recaptació tributària derivada de l’aplicació del
recurs per la via executiva de constrenyiment només és aplicable en el cas del preu
públic, tal i com s’indica en l’article 46.3 del TRLRHL.
- Segons la destinació dels ingressos: els preus públics impacten directament en els
pressupostos de la hisenda local, entenent que són recursos destinats a finançar
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despesa pública, mentre que la tarifa queda directament afectada a l’activitat i
suficiència del sector públic, per això és percebuda per part del gestor del servei.
Entenem doncs, que amb independència del model de gestió, liquidació i cobrament
del servei municipal, el valor màxim de la prestació en ambdós casos serà el del
propi cost del servei.
Segons la destinació dels ingressos, l’impacte financer és un tret diferenciador dels
dos models, tot i que el resultat en termes absoluts de l’import finançat és el mateix
que, en un cas redueix la partida de despesa pública, i en l’altra, redueix el cost
total del servei.
Entenem que el preu públic es recapta directament per l’Ajuntament i s’integra com
un recurs per a minorar la despesa pública destinada a cobrir el cost total de la
prestació del servei, mentre que en el cas de la tarifa, l’impacte de la contraprestació
minora directament el cost del servei, pel que la partida municipal destinada a cobrir
aquesta despesa pública es presenta en valor net, és a dir, un cop descomptats els
ingressos tarifaris recaptats directament per l’entitat mitjà propi personificada.

7. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI
En els darrers temps, el concepte de remunicipalització entra en debat públic amb
més força què mai com a model per atendre a una demanda ciutadana bassada en
l’exigència de més transparència i eficàcia en la gestió pública. Cal tenir en compte
què la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) apunta
que un Ajuntament pot triar la manera en què vol gestionar un determinat servei,
sempre què ho justifiqui amb criteris de sostenibilitat i eficiència, i això és,
l’optimització de costos i un servei de màxima qualitat que satisfaci les necessitats
i aspiracions de la comunitat veïnal.
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Tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya reconeixen la competència pròpia dels Ens Locals en matèria de
planificació, ordenació i gestió de l'educació infantil, incloent les escoles de titularitat
pública de primer cicle d'educació infantil.
Al mateix temps, del marc normatiu aplicable i de la jurisprudència més recent que
l'ha interpretat s'infereix que aquella competència pròpia dels Ens Locals ho és
sense perjudici de la responsabilitat financera que així mateix ostenta la Generalitat
de Catalunya en tant que Administració educativa en matèria d'escoles bressol
municipals, a l'empara del principi de suficiència financera que consagra tant la Llei
Orgànica d'Educació com la Llei d'Educació de Catalunya.
No podem deixar de banda què les empreses privades i els Ajuntaments tenen
diferents interessos sobre el binomi qualitat-preu. Mentre l’empresa privada té com
objectiu de la seva existència obtenir beneficis, l’administració pública vol oferir
l’excel·lència en el servei, al millor preu. Així, el fet que qui encarrega i qui presta el
servei tingui els mateixos objectius i interessos, resol l’equació qualitat-preu.
Considerem, atès al present diagnòstic efectuat a partir de les condicions tècniques
i econòmiques de l’actual servei de gestió de les Escoles Bressol facilitades pel
consistori, què l’opció més adient en aquest cas, és el model de gestió municipal
de les escoles duta a terme a través d’un mitjà propi.
En base al present estudi, queda justificada aquesta recomanació i estudiada la
consideració que la reinternalització del servei públic esdevé una opció més
democràtica, transparent, eficient, qualitativa i econòmica, sobre la prestació de
serveis públics i la gestió dels mateixos, com a alternativa a la subcontractació,
externalització o el què és el mateix, la gestió de serveis de titularitat pública per
part d’entitats privades.
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No podem oblidar que, tot i què l’educació en l’etapa dels 0-3 anys no és obligatòria,
l’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a
accedir, i les administracions públiques tenen el deure de garantir-hi l’accés en
condicions de qualitat i igualtat.
Per concretar aquesta afirmació, a continuació detallarem algunes dels avantatges
què pot proporcionar un model de gestió pròpia per part de l’Ajuntament, en relació
a l’actual servei de gestió externalitzada.

7.1. Transparència, participació, sostenibilitat i qualitat del
servei
El fet què sigui algú diferent a l’Ajuntament qui gestioni un servei tant prioritari com
una escola, porta inevitablement, en major o menor grau, a un distanciament
d’aquest sobre les necessitats reals de les usuàries i usuaris del centre.
En ser els responsables directes de la gestió del servei els veritables interessats en
la bona marxa del mateix, les decisions què es prenguin sobre aquest seran sempre
les més adequades en relació a les ciutadanes i ciutadans, amb el medi i amb els
pressupostos municipals, corresponsabilitzant, si així ho considera, a altres
membres de la comunitat. Podran, també, mantenir una continuïtat en els objectius
del programa de govern sense interrupcions per possibles canvis en l’empresa
concessionària.
Una gestió pròpia per part de l’Ajuntament garanteix un millor control, de manera
directa sobre la feina pròpia, no sobre la d’altri, a partir de la facilitat d’accés a la
informació què aporta l’experiència del dia a dia, permetent establir els mecanismes
de control propis, els més adequats, sense intermediaris. Aquest fet redundarà
positivament i de manera inequívoca en una millor qualitat del servei i més
adequada a les necessitats i estratègies del consistori.
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També facilitarà què les empreses o organitzacions col·laboradores (proveïdors,
empreses de serveis, creditors, etcètera) siguin del propi àmbit municipal, serveis
de quilòmetre zero què promoguin la sostenibilitat i la reducció de costos.
Des de la perspectiva de procediment, la reinternalització del servei públic d'escoles
bressol ha de ser aprovat pel Ple municipal per majoria simple, en suposar la
modificació de la seva forma concreta de gestió. A tals efectes, s'ha de tramitar el
procediment que estableix el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals per a l'exercici d'activitats econòmiques en règim de lliure concurrència en
el marc de l'economia de mercat, ja que el servei d'escola bressol no es tracta d'un
servei públic reservat en exclusiva a l'Ajuntament ni d'un servei mínim que hagi de
prestar per imperatiu legal.
Aquest procediment exigeix, en síntesis, un acord inicial del Ple de la Corporació,
que ha de designar una Comissió d'estudi integrada per membres de la Corporació
i personal tècnic, la redacció d'una memòria justificativa que justifiqui la forma de
gestió escollida en termes d'eficiència i sostenibilitat financera, el sotmetiment de
dita memòria a un tràmit d'informació pública i, finalment, la seva aprovació
definitiva també per part del Ple.
La reinternalització del servei públic permetrà a l’Administració relacionar més
eficientment els costos del servei amb el seu pressupost municipal, a partir del
coneixement dels valors, detallats i desagregats integrats als llibres de la societat
mercantil de capital públic, a diferència d’ara, amb el què s’obliga a un millor
coneixement sobre l’activitat, primer per la intervenció municipal i després per
auditories externes. Seguint la llei de transparència, i essent aquesta documentació
pública, els veïns de Sant Quirze podran accedir a una informació més àmplia i
qualitativa, sentint-se més partícips de la vida col·lectiva del municipi.
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S’aposta per una economia més sostenible i de més proximitat, beneficiant de
manera directa o indirecta a la prosperitat econòmica del municipi, reduint també
l’impacte ambiental. Es garanteixen les condicions personals, de salubritat i laborals
de les treballadores i treballadors, així com la reutilització i optimització dels
recursos emprats.
La propietat de la gestió, permet incorporar al projecte altres agents socials,
especialment els educatius, usuàries i usuaris, treballadores i treballadors i
responsables institucionals. Es facilita la pressa de decisions compartida i es
potencia la participació ciutadana. Com a resultant, el coneixement i l’experiència
derivada d’aquesta gestió queda dins el consistori, qui podrà disposar d’ell per altres
projectes municipals.

7.2. Optimització de costos
Una de les modalitats de gestió directa de serveis públics contemplada a la Llei de
Bases de Règim Local consisteix en la seva prestació a través d'una societat
mercantil de capital íntegrament públic, que tindrà la consideració de mitjà propi de
l'Ajuntament als efectes del règim legal aplicable en matèria de contractació pública
sempre que el Consistori exerceixi sobre aquesta societat una influència
determinant sobre els seus objectius estratègics i les seves decisions més
significatives, que almenys el 80% de l'activitat del mitjà propi ho sigui en exercici
dels encàrrecs directes efectuats per l'Ajuntament i, per últim, que la totalitat del seu
capital o patrimoni sigui de titularitat o aportació pública.
Quan es tracta de reinternalitzar un servei públic a través d'una societat mercantil
de capital íntegrament públic, la Llei de Bases de Règim Local exigeix, per una
banda, que quedi acreditat per mitjà d'una memòria justificativa que resulta més
sostenible i eficient realitzar la gestió directa del servei a través d'aquesta societat
que no pas a través del propi ens local o d'un organisme autònom local, atenent a
criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió; i, per l'altra, que consti
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a l'expedient l'assessorament rebut, havent d'incloure els informes sobre el cost del
servei i sobre la sostenibilitat financera de les propostes plantejades, aquest darrer
elaborat des de la Intervenció.
En relació amb aquests criteris de rendibilitat econòmica, amb aquest format de
gestió mitjançant una mercantil de capital públic, s’eliminen els sobrecostos què
inevitablement estan lligats a l’empresa privada. L’Ajuntament no necessita generar
un marge industrial a costa del servei, ja què no tenen afany de lucre ni han de
repartir dividends. Per aquest motiu, la gestió pública presenta una major capacitat
de resiliència econòmica davant l’evolució del resultat del servei de gestió, així com
una millor adaptació a les tendències dels ingressos i els costos del servei.
Si existeix superàvit sobre el servei, hi haurà la garantia de que aquest serà
reinvertit en la millora del propi servei o en el municipi, a partir de les partides
pressupostàries què el mateix Ajuntament consideri. A través d’una gestió pública
del servei municipal, en la que el principal objectiu no és la maximització del
benefici, si no l’equilibri entre pressupost públic i qualitat del servei, que la gestió
del servei es realitzi en règim de gestió directa a través d’un mitjà propi de
l’Ajuntament permetrà poder ajustar-se a les tendències de costos i demanda
mitjançant una reestructuració dels costos que no vagi en detriment a la baixa de la
qualitat del servei.
Així, segons el criteri d’eficiència, el diferencial dels costos entre les diferents
formes de gestió, presenta una millora en el principi d’estabilitat pressupostària de
l’Ajuntament en tant en quant redueix el marge de contribució al cost de la prestació
del servei, al presentar uns costos totals del servei inferiors si el servei es presta a
través d’una entitat mercantil pública.
Cal tenir en compte també què, el preu a satisfer pels usuaris del servei municipal
d'escola bressol un cop reinternalitzat tindrà la consideració legal de "preu públic"
en cas que sigui el propi Ajuntament que el percebi directament. En aquest cas no
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tindrà la consideració de "taxa" atès que el servei d'escola bressol no té la condició
legal de "coactiu" en tractar-se d'un servei que no és obligatori, essencial o exclusiu,
ja que en el municipi de Sant Quirze del Vallpès es presta així mateix pel sector
privat i es tracta d'un servei de sol·licitud voluntària per part dels usuaris, que no es
veuen obligats a optar pel servei ofertat pel Consistori.
Els deutes derivats d'eventuals impagaments de taxes o preus públics poden exigirse mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.
Si, en canvi, qui cobrés de les famílies per la prestació d'aquest servei fos la societat
mercantil municipal, l'import tindria la consideració legal de "tarifa" o "preu privat",
fet que impediria que es pogués recórrer a la via executiva de constrenyiment per
obtenir el seu abonament forçós, sinó que en aquest supòsit la reclamació pels
possibles impagaments s'hauria de formalitzar per la via civil, és a dir, al marge del
privilegi d'autotutela propi de les Administracions Públiques.
Considerem també, el fet de finançar aquest servei mitjançant l’aplicació d’un
sistema de preu públic amb tarifació social, millora la gestió del mateix en termes
socials entenent que permetrà l’accés al servei municipal a famílies amb un nivell
econòmic per al què el preu del servei actual actuava com a barrera d’entrada.
Si s’escaigués, la compra d’actius o elements amortitzables, serien propietat i de
disposició del propi Ajuntament, i podran tenir un ús compartit, si així es desitja,
amb altres equipaments o serveis, a diferència d’una gestió privada, què carrega la
totalitat de l’amortització d’aquell bé sobre el consistori, encara què només s’empri
de manera parcial.
Cal contemplar què quan existeix una gestió indirecta, aquesta necessàriament ha
de coexistir també amb altres persones o ens a qui l’Ajuntament encarrega tasques
de seguiment i control del servei i/o de les seves finances (consultores, auditores,

186

etcètera). Amb la prestació directa, aquest control l’exerceixen tècnics del mateix
Ajuntament, evitant duplicitats en els costos.
S’optimitzen els costos i s’eviten sobrecostos i duplicitats. Es rendibilitzen els bens
i les inversions i es reinverteix el superàvit. Això permet, al seu torn, invertir més en
formació, millorar les infraestructures, abaratir preus o augmentar la qualitat del
servei.
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ANNEX 2
NORMES D’ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT

PROJECTE DE REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

“NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PATUFET”

INTRODUCCIÓ:
El Reglament de règim intern (RRI), seguint la nomenclatura establerta per la Llei
d’Educació de la Generalitat, passa a denominar-se NORMES D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC).
És una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir de forma
clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat
educativa .
Per tant ha de plasmar les regles i els drets dels que d’una manera o altra participin en
el procés educatiu. A més, ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques
i administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen
incidència.
Les NOFC, en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu,
han de ser capaç d’ajustar-se a la realitat i han de disposar dels mecanismes adequats
per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es variï. Per tant, tindrà en aquest sentit
un cert caràcter de provisionalitat.
El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els següents principis:
- Assegurar l’ordre intern que permeti assolir, amb una major plenitud, els objectius
educatius.
- El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte
a: la llibertat, la personalitat, l’ètnia, el gènere, la cultura i les conviccions de les famílies
i els infants.
- El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que
els afectin mitjançant els seus representants.
- Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquestes Normes d’Organització i
Funcionament del Centre , segons com evolucioni la realitat escolar, per tal d’adaptarlo.
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CAPÍTOL I : ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
1.1.- L’ aplicació d’ aquestes NOFC va dirigida als següents membres de la comunitat
escolar de l’ Escola Bressol Municipal, El Patufet, la qual esta formada per:
Alumnat inscrit a l’escola bressol.
Educadors/es .
Personal no docent: personal de cuina, de neteja i de manteniment de les instal·lacions
Pares mares i/o tutors dels infants (des del moment de la inscripció del nen/a i fins a la
seva baixa del centre).
Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins la
comunitat escolar.
Article 2
2.1.-El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi del centre (ubicat a Sant Quirze del
Vallès, Ronda Santa Julita, 67), i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la
comunitat escolar en la seva totalitat o en un grup petit, per tal de realitzar la pròpia
activitat del centre.

CAPÍTOL II : ORGANIGRAMA
Article 3
3.1.- La titularitat de l’escola bressol és de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el
qual emet les directrius generals del centre.
3.2.- La gestió de l’escola es farà mitjançant una empresa pública, amb la participació
activa dels òrgans de participació recollits al Capítol X d’aquest reglament.
3.3.- L’Empresa pública té l’obligació de rendir comptes, de posar en marxa i readaptar
el projecte conjuntament amb l’Ajuntament.
3.4.-.- El personal educatiu serà el que estableixi la normativa legal.
3.5.- L’escola disposa d’un servei de cuina pròpia.
3.6.- Els òrgans de participació de l’escola són l’Associació de Famílies d’Alumnes
(AFA), el Consell Escolar del centre i el Consell Escolar Municipal. Aquests òrgans
estan desenvolupats en el capítol X.

CAPÍTOL III : FUNCIONS DEL PERSONAL EDUCATIU
Article 4
4.1.- Per a una bona organització de l’equip educatiu s’han establert unes funcions
específiques per al personal educatiu: directora, educadores, tècniques auxiliars.
Article 5
5.1.-La Direcció exercirà diferents tipus de funcions: de tipus general, de tipus
pedagògic, en relació amb l’ equip educatiu i de tipus administratiu.
5.1.1.- Funcions de tipus general :
5.1.1.1.- Controlar i mantenir el material i les instal·lacions del centre.
5.1.1.2.- Atendre al públic en general.
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5.1.1.3.- Planificar i coordinar-se amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l’empresa pública que gestiona el servei per tal d’aplicar les directrius encomandes
des d’aquests òrgans.
5.1.1.4.- Mantenir un contacte permanent amb l’equip de gerència de l’empresa
pública.
5.1.1.5.- Informar periòdicament l’Ajuntament del funcionament del servei.
5.1.1.6.- Treballar per a la rendibilitat del servei.
5.1.1.7.- Aplicar i fer complir les normes de funcionament de l’escola recollides en
aquest document.
5.1.1.8.- Organitzar tots els programes educatius complementaris. L’espai nadó,
l’espai de joc i l’espai per a pares i mares i/o tutores.
5.1.1.9.- Garantir el control de les entrades i sortides de les persones en horari de
l’escola.
5.1.1.10.- Avaluar el funcionament del servei.
5.1.1.11.- Controlar les prestacions externes i mantenir-hi un contacte permanent
per a garantir la qualitat.
5.2.- Funcions de tipus pedagògic:
5.2.1.- Recollir la informació sobre els infants i les seves famílies durant el procés
de matriculació i fins a la baixa del centre.
5.2.2.- Estudiar possibles casos d’infants amb necessitats educatives especials i
el seu seguiment amb l’educadora.
5.2.3.- Fer que la tasca pedagògica del servei s’adapti al projecte pedagògic i el
projecte curricular.
5.2.4.- Elaborar la documentació que regula la vida del centre: el PAC, la memòria
anual i altres documents pedagògics.
5.2.5.- Atendre i orientar a les famílies en l’educació dels seus infants.
5.3.- Funcions en relació amb l’ equip educatiu :
5.3.1.- Dirigir l’ equip educatiu.
5.3.2.- Organitzar la tasca dels professionals en funció de les necessitats d’ atenció
a les aules i els serveis complementaris.
5.3.3.- Supervisar i orientar les actuacions de tots els professionals adscrits al
servei.
5.3.4.- Establir un funcionament participatiu i democràtic per a la presa de
decisions, en l’equip educatiu.
5.3.5.- Dissenyar la formació de l’equip.
5.4.- Funcions de tipus administratiu:
5.4.1.-Controlar l’aprovisionament i els subministraments del servei.
5.4.2.- Recollir les incidències relatives a canvis d’horaris i baixes dels infants i el
personal educatiu.
5.4.3.- Recollir les llistes mensuals de menjador, servei d’acollida de matí i de
tarda, amb el número de serveis utilitzats per a cada nen/a.
5.4.4.- Supervisar el procés de preinscripció i matriculació a l’ escola.
Article 6
6.1.- Les funcions de les coordinadores i coordinadors són les següents :
6.1.1.- Dirigir les reunions de coordinació i informar dels acords a la direcció.
6.1.2.- Vetllar pel compliment dels acords establerts en les reunions, aprovats per
la direcció.
6.1.3.- Portar a terme les indicacions derivades de direcció, relatives al treball de
coordinació.
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6.1.4.- Afavorir la participació activa de les educadores en el procés educatiu dels
infants.
6.1.5.- Vetllar pel manteniment del material didàctic.
6.1.6.- Establir les directrius per elaborar les programacions.
6.1.7.- Facilitar l’ aplicació i avaluació de les programacions.
6.1.8.- Representar l’equip educatiu.
6.1.9.- Formular propostes en nom de l’equip educatiu a tot l’ equip.
6.1.10.- Informar a la direcció d’ incidències en relació als infants i les seves
famílies.
6.1.11.- Portar a terme les indicacions derivades de direcció.
Article 7
7.1.- Les funcions de les educadores i educadors són les següents :
7.1.1.- Ser les responsables de l’aula que tenen adscrita.
7.1.2.-Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de procurar
la millor atenció, cura i educació als infants que atenen.
7.1.3.- Portar a terme les indicacions derivades de direcció.
7.1.4.-Vetllar per tal que el treball pedagògic de l’aula estigui en coordinació amb
el de l’escola.
7.1.5.- Participar i coordinar-se activament en les reunions aportant tot allò que
pugui ser beneficiós per al servei.
7.1.6..-Treballar conjuntament amb l’auxiliar tècnica que tingui adscrita,
incorporant-la a totes les activitats d’aula.
7.1.7.-Assumir els diferents encàrrecs que li pertoquin: elaboració de les unitats de
programació, dinamització dels serveis que corresponguin, ...
7.1.8.- Realitzar les programacions d’aula, d’acord amb les indicacions de la
coordinadora.
7.1.9.-Participar en les elaboracions dels documents i registres que s’acordin.
7.1.10.- Observar i valorar el procés educatiu de l’ infant.
7.1.11.-Atendre les famílies i informar-les de tot el que fa referència al seu fill/a.
7.1.12.-Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball fet.
7.1.13.-Realitzar formació permanent.
Article 8
8.1.- Les funcions de les auxiliars tècniques són les següents :
8.1.1.- Dur a terme el suport a les aules adscrites.
8.1.2.- Realitzar les activitats que acordin amb l’educadora de
referència de l’aula.
8.1.3.- Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de procurar
la millor atenció, cura i educació als infants que atenen.
8.1.4.- Assumir els diferents encàrrecs dins de l’aula de manera autònoma i
participativa tot proposant aspectes de millora.
8.1.5.- Participar activament en les reunions d’equip i de coordinació aportant tot
allò que pugui ser beneficiós per al servei.
8.1.6.- Participar en les elaboracions de les programacions d’aula i dels registres
necessaris dels espais que atenen.
8.1.7.- Realitzar formació permanent.
8.1.8.- Dur a terme la neteja del material didàctic.
8.1.9.- Portar a terme les indicacions derivades de la direcció.
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CAPITOL IV : INFRAESTRUCTURA
Article 10
10.1.- L’ escola disposa de 9 aules per distribuir els infants en grups d’edat.
10.1.1.- 2 aules per a nens de 4 mesos a 1 any.
10.1.2.- 3 aules per a nens de 1 a 2 anys.
10.1.3.- 4 aules per a nens de 2 a 3 anys.
10.1.4.- Aquesta distribució d’aules pot tenir modificacions, en cas de necessitat
del servei i amb decisió prèvia de les autoritats competents.
10.1.5.- En funció de la necessitat, les aules podran ser utilitzades com a espais
per al servei de menjador i de descans, així com també es podrà utilitzar la sala
polivalent com a espai per realitzar psicomotricitat, treball per racons, menjador i
dormitori, sempre d’acord amb la normativa vigent.
10.1.6.- La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 135 infants de forma
simultània. En casos excepcionals en què sigui necessari augmentar la capacitat
de l’escola, caldrà comptar amb l’autorització prèvia de la Inspecció educativa del
Departament d’Educació.
10.2.- El centre educatiu, d’acord amb la normativa vigent, disposa d’espais comuns per
a tots els infants i llurs famílies:
10.2.1.- Una sala d’usos múltiples: com a menjador, dormitori, sala de
psicomotricitat i experimentals, sala d’activitats, sala de reunions amb les famílies
i equivalents.
10.2.2.- Cuina.
10.2.3.- Passadís i vestíbul.
10.2.4.- Pati.
10.3.- El centre educatiu disposa d’espais comuns per a tots l’equip educatiu:
10.3.1- Despatx de direcció, menjador per l’equip educatiu i sala de reunions.
Serveis i canviador amb dutxes.

CAPÍTOL V: LÍNIA PEDAGÓGICA
Article 11.
11.1.-L’ Escola Bressol és un centre que ofereix als infants una educació globalitzadora
en un clima afectiu.
11.2.-Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors
transversals, pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats.
Totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una
intencionalitat educativa i són moments significatius a la vida de l’infant.
11.3.-De manera transversal i com a mètode de treball global, a l’escola bressol
apliquem l’experimentació i el joc per tal d’afavorir la descoberta. El plantejament
seqüencial de la descoberta segueix les següents fases: observació, experimentació,
resultats i conclusions.
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11.4.-Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el treball en petits
grups.
11.5.-Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada infant per tal de potenciar
aquells factors que l’ajudin a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i
la consecució progressiva de l’autonomia.
11.6.-El treball en equip garanteix la coherència i la globalitat de la tasca educativa.

CAPITOL VI : ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 12
12.1.- L’ escola bressol romandrà oberta des de les 8.00 h del matí a les 17.00 h. de la
tarda.
12.2.- Per a facilitar a les famílies l’entrada de l’alumnat al centre, s’han establert uns
marges horaris d’entrades i sortides. Aquest horaris podran ser modificar si es donen
situacions de necessitats extremes com és el cas de la Pandèmia del Covid-19.
12.2.1.- Entrades

(entrada de les 8 h)
(entrada de les 9 h)
(entrada de les 12 h)
(entrada de les 15 h)
Acollida matí:

12.2.2.- Sortides

(*)

(sortida de les 12 h)
(sortida de les 13 h)
(sortida de les 15 h)
(sortida de les 17 h)

de 8:00 a 8:30 h
de 8:45 a 9:15 h
d’ 11:45 a 12:05 h
de 14:55 a 15:15 h
de 8.00 a 9.00 h.
d’ 11:45 a 12:05
de 12:45 a 13:05
de 14:55 a 15:15
de 16;30 a 17:00

h
h
h
h

(*) Aquest servei es contractarà amb el preu que correspon a 1/4 del
cost de l’hora complementària de les tarifes vigents pel curs escolar
Els paquets horaris que ofereix l’Escola Bressol Municipal, El Patufet són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

De 8 a 13 h (5 h)
De 8 a 13 h (5 h amb menjador)
De 12 a 17 h (5 h amb menjador)
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h (5 h)
De 8 a 12 h i de 15 a 17 h (6 h)
De 8 a 15 h (7 h amb menjador)
De 9 a 15 h (6 h amb menjador)
De 9 a 17 h (8 h amb menjador)
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Article 13
13.1.- L’escola ofereix uns serveis d’acollida segons les necessitats de les famílies i la
viabilitat de dur-ho a terme:
• Servei d’acollida matins de 8:00 a 9:00 h
• Servei de menjador de 12:00 a 13:00 h
Cada un d’aquests serveis es podrà contractar de forma esporàdica i
independent
• Si existeix un mínim de 10 infants que hagin contractat el servei de forma fixa, i
es comprometin al pagament de la quota durant tot el curs, s’oferirà també el
d’acollida de matins de 7:00 a 8:00 h i / o el de tardes de 17:00 a 18:00 h
13.2.- Els infants no podran romandre més de 9 hores a l’escola.
13.3.- Per a qualsevol modificació de serveis complementaris cal signar l’alta o baixa del
servei per tal que sigui efectiu, si no és així, es seguirà cobrant la quota del servei.
13.4.- Per als nens que utilitzin el servei de menjador, l’horari és de 12.00 h. del migdia
a 13.00 h. de la tarda. Aquest servei inclou dinar i berenar. De 13.00 h. a 15.00 h. de la
tarda els infants podran utilitzar el servei de descans.
13.5.- El menjar es cuina a les mateixes instal·lacions de l’escola equipades per a aquest
fi.
13.6.- Els menús són variats i adaptats a les necessitats i intoleràncies dels infants, en
el cas que n’hi hagi. En cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies, caldrà justificar-les amb un
informe mèdic detallat.
Article 14
14.1.- El calendari de l’escola, a proposta del Consell Escolar, l’aprovarà l’Ajuntament
per a cada curs vigent.
14.1.1.- L’ escola romandrà tancada el mes d’agost, per vacances de l’equip.
Article 15
15.1.- Cada aula tindrà una educadora responsable.
15.2.- Les tècniques auxiliars es distribueixen d’acord amb la normativa vigent.
15.3.- El nombre d’ alumnes per aula és el que estableix la normativa vigent, o en casos
excepcionals, el que aprova la Inspecció educativa del Departament d’Educació de la
Generalitat per a cada curs escolar.

Article 16
16.1.- Per afavorir el procés d’adaptació s’acorden amb cada una de les famílies, a
l’entrevista inicial, els següents aspectes :
16.1.1.- La incorporació dels nens es farà de forma esglaonada.
16.1.2.- El període inicial d’adaptació es considera de 7 dies.
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16.1.3.- El personal educatiu s’adapta a les necessitats de la situació familiar i a la
individualitat de cada infant.
Article 17
17.1.- L’ educadora ha d’estar informada de quina persona ha de lliurar l’infant. Si hi ha
alguna variació cal que la família avisi amb antelació qui vindrà a buscar el nen/a, i ha
d’estar autoritzada per la família. No es lliurarà a cap infant a una persona desconeguda
sense l’autorització dels pares, mares i/o tutores.
17.2.- Un menor d’edat pot venir a recollir un infant sempre que hi hagi una autorització
signada pels, mares i/o tutores.
Article 18
18.1.- Per al bon funcionament de l’escola, els pares i mares i/o tutores han de respectar
els horaris d’entrades i sortides.
18.2.- La no assistència a l’escola bressol durant més d’un mes, sense justificació
documentada, suposarà la obertura d’un expedient informatiu que podria donar lloc a la
pèrdua de la plaça. La plaça que resultés vacant es podrà oferir a un altre infant que
hagi quedat en llista d’ espera.

Article 19
Els aspectes de salut relacionats amb els infants de l’Escola bressol es regularan
mitjançant el Protocol de Salut aprovat per l’Ajuntament, per als centres educatius del
municipi.

Article 20
20.1.- Si l’infant pateix un accident lleu, les primeres cures les realitzarà l’educadora.
20.2.- Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, es
comunicarà a la família que s’avisa una ambulància; durant el trajecte l’acompanyarà
una educadora fins que arribi la família.
20.3.- Si l’accident és greu es comunicarà a la família que s’avisa una ambulància;
durant el trajecte l’acompanyarà una educadora fins que arribi la família.
Article 21
21.1.- Les famílies no poden portar cap llaminadura ni cap aliment per celebrar
l’aniversari del seu fill. En comptes d’això es pot portar quelcom per a l’aula del nen/a.
Article 22
22.1.- Al llarg del curs es realitzaran sortides programades per l’equip educatiu i
aprovades amb anterioritat pel Consell Escolar.
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CAPITOL VII :DRETS I DEURES
Article 23 : Del personal de l’escola
23.1.- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PEC, el PCC, el PAC, i la Memòria
Anual.
23.2.- Atendre i informar les famílies amb relació al desenvolupament integral del seu
fill/a.
23.3.- Atendre les necessitats físiques i fisiològiques i d’higiene dels infants, introduintlos en la progressió d’adquisició dels hàbits.
23.4.- Participar en les reunions convocades per la Direcció i en les reunions i entrevistes
amb els pares, mares i/o tutores.
23.5.- Realitzar tasques educatives destinades a aplicar les programacions i a introduir
valors i actituds positives a cada infant.
23.6.- Realitzar activitats de formació permanent.
23.7.- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.
23.8.- Assistir puntualment d’acord amb el seu horari.
23.9.- Realitzar una atenció personalitzada i de la diversitat dels infants.
23.10.- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.
Article 24: De les famílies
24.1..- Estar representats en els òrgans col·legiats que estableix la normativa vigent.
24.2.- Ser atesos per qualsevol membre de l’escola.
24.3.- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.
24.4.- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés d’aprenentatge a l’escola,
mitjançant reunions informatives, entrevistes, agenda personal i contacte directe diari
amb l’educadora.
24.5.- Transmetre qualsevol informació rellevant del seu infant necessària per la correcta
atenció i cura.
24.6.- Sol·licitar entrevista amb l’educadora i/o directora sempre que ho creguin
convenient.
24.7.- Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte relacionat amb el seu
fill/a.
24.8.- Respectar la normativa de l’escola.
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24.9.- Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.
24.10.- Abonar les quotes mensuals i dels serveis extres.
24.11.- No portar l’Infant a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia contagiosa,
mostri febre o n’hagi tingut durant la nit.

CAPÍTOL VIII : PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Article 25
25.1.- El procés de preinscripció correspon al Departament d’Educació amb les
modificacions que l’Ajuntament de Sant Quirze i la Direcció creguin oportunes, dintre de
la normativa vigent. Posteriorment hi haurà l’aprovació de l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
25.2.- El calendari del període de preinscripció serà el que proposi el Departament d’
Educació i aprovi l’Ajuntament, i es durà terme a l’escola.
25.3.- Les places que s’ofereixen per a cada curs es determinaran a partir de la
confirmació de la continuïtat de les famílies que tenen els seus fills matriculats en el curs
vigent. La confirmació de reserva de plaça es consolidarà amb el procés de matriculació.
L’òrgan competent de l’Ajuntament aprovarà les places vacants definitives.
25.4.- Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives
específiques, durant el procés de preinscripció. Un cop finalitzat el procés de
preinscripció, si no queden cobertes, es convertiran en places ordinàries, segons com
estableix la normativa vigent. Per cada curs escolar l’Ajuntament resoldrà les places que
es reservaran per famílies amb necessitats educatives que prèviament informi els
Serveis de Benestar Social de l’Ajuntament.
25.5.- El procés de preinscripció s’iniciarà amb la presentació de sol·licituds i finalitzarà
amb la publicació de les relacions d’alumnat admès.
25.6.- Un cop finalitzat el procés de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior
al nombre de vacants, les sol·licituds es baremaran d’acord amb els criteris aprovats per
l’òrgan competent de l’Ajuntament. En cas d’empat es realitzarà un sorteig públic.
25.7.- Per poder formalitzar la preinscripció cal haver lliurat tota la documentació
requerida.
25.8.- El procés de preinscripció i matrícula es realitzarà a l’escola bressol: Ronda Santa
Julià, 67, dins els horaris i calendari que s’estableixi.
25.9.- Els alumnes matriculats en el curs actual i que volen la continuïtat de la plaça,
hauran de confirmar la matrícula per al curs següent mitjançant la signatura d’un
document de confirmació de plaça.
25.10.- Els infants que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’
espera, en l’ordre establert pel barem i el sorteig. Si es produeixen vacants durant el
procés de matrícula o durant el curs s’ oferirà la plaça per ordre, als infants d’aquesta
llista baremada.
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25.11.- Un cop esgotada la llista d’espera resultant del període oficial de preinscripcions,
si es produeixen noves sol·licituds durant el curs, aquestes hauran d’adreçar-se a
l’Ajuntament de Sant Quirze, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, on seran degudament
registrades i posteriorment derivades a l’Escola per part del Servei d’Educació de
l’Ajuntament, per tal de garantir l’ordre i la transparència del procés de sol·licitud que es
regirà pels criteris aprovats per a cada període de preinscripció.
25.12.- Si s’ha hagut d’augmentar la ràtio d’un nivell per la matrícula de germans
bessons, les vacants que es vagin produint durant el curs, no s’oferiran als infants que
estiguin a la llista d’espera fins que no s’hagin cobert els increments de ràtio autoritzats.
25.13.- La publicitat del procés de preinscripció i matriculació es farà a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, a les cartelleres de l’escola i de l’Ajuntament.

CAPÍTOL IX: PAGAMENT DE QUOTES
Article 26
26.1.- La matrícula del curs és d’un sol pagament i donarà dret a la reserva de la plaça
durant l’estada de l’infant al centre. S’abonaran 11 mensualitats segons la jornada i els
serveis complementaris contractats.
26.2.- Les quotes seran domiciliades al compte bancari que proporcionen les famílies i
es cobraran durant la primera setmana de cada mes. Els serveis d’acollida, menjador, o
hores complementàries es cobraran a mes vençut juntament amb la quota del mes
vigent.
26.3.- En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a la
família per tal que aboni l’ import dins un termini. Es notificarà mitjançant una carta i
establint un termini per a regularitzar la situació. En el cas de no pagar la quota en el
termini pactat, s’emprendran les mesures legals corresponents i es traslladarà a les
famílies el cost de la gestió dels rebuts retornats.
26.4.- Qualsevol baixa voluntària dels infants, produïda al llarg del curs, s’haurà de
comunicar a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació. En el cas de l’alumnat de P2 no s’acceptaran baixes a partir del 15 de maig.
Aquelles famílies que paguin l’escolarització del seu fill/a amb tickets o xecs escola,
hauran d’abonar a l’escola l’import que falta si amb els tickets no arriba a cobrir tot el
que ha de pagar, o bé en cas contrari l’escola abonarà la diferència si els xecs
sobrepassen l’import total a cobrar. Es cobrarà als pares, mares i/o tutores la diferència
que l’entitat bancària cobra a l’escola.
26.5.- Les activitats del mes de juliol formen part del curs escolar, per tant, tots els infants
matriculats a l’escola, independentment del nivell, hauran de fer efectiu el pagament
d’aquesta mensualitat tan si venen a l’escola durant aquest període com si no ho fan.

CAPÍTOL X : ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Article 27
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27.1.- L’ escola ha de promoure la cooperació dels pares i mares i/o tutores a nivell
individual i col·lectiu, per tal d’ assolir el desenvolupament integral del nen/a l’ escola.
27.2.- L’ Associació de Mares i Pares de l’ Escola Bressol es regirà pels seus propis
estatuts tal com la normativa ho estableix.
27.3.- Per tal de garantir el funcionament del centre, l’AFA de l’escola bressol haurà
d’estar informada dels aspectes generals de l’escola. L’AFA haurà de comunicar a
direcció les activitats, propostes..., que vulgui portar a terme.
Article 28
28.1.- El Consell Escolar de l’Escola Bressol, format per pares i mares i/o tutores,
professorat, representació municipal i personal no docent, ha d’esdevenir el motor
d’impuls de participació i col·laboració.
28.2.- El Consell Escolar està format pels criteris de representació que la normativa
vigent determini en cada moment.
28.3.- Tots els representants del Consell Escolar de Participació seran escollits per
convocatòria d’eleccions, excepte la Presidència del Consell i els representants
municipals que ho són en funció del càrrec que ocupen.
28.4.- La substitució de les baixes dels representants dels diferents sectors es produirà
seguint l'ordre dels candidats més votats, fins que es duguin a terme les noves eleccions.

CAPÍTOL XI : ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
Article 29
29.1.- El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola bressol.
29.2.- La llengua d’expressió a l’aula és el català, però, tenint en compte aquells infants
que presentin problemes de comprensió, s’utilitzaran puntualment algunes paraules del
seu idioma si es coneix.
29.3.- La comunicació amb les famílies es farà en català tant en la forma escrita com
verbal. Si hi ha alguna família amb dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma, si
es coneix. Si és necessari s’utilitzaran altres mecanismes com, per exemple, un
mediador o traductor; però sempre amb l’objectiu d’encaminar la família a facilitar
l’aprenentatge de la llengua catalana.
29.4.- La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tant
en la forma escrita com verbal.
CAPÍTOL XII : MODIFICACIONS DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Article 30

12

30.1.- És important una revisió periòdica d’aquest reglament i cal que hi participin els
diferents sectors de la comunitat educativa.
30.2.- Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre, aprovades per
l’Ajuntament, només podran ser modificades, en qualsevol dels seus aspectes, per un
nou acord de l’Ajuntament.
30.3.- En tot el que no estigui previst en aquestes Normes d’Organització i
Funcionament com reglament del Servei de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet,
s’aplicarà la normativa vigent.

13

ANNEX 3
PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL, EL PATUFET .

1. OBJECTE
Aquest plec té per objecte la regulació de les condicions d’encàrrec a l’empresa pública
municipal d’execució i gestió del servei públic de l’escola bressol municipal de Sant
Quirze del Vallès, El Patufet.
Aquest encàrrec compren:
La gestió i execució dels serveis d’escola bressol i d’acollida-permanències.
La gestió i prestació del servei de menjador-descans.
La gestió dels espais familiar i nadó
Les prestacions objecte d’aquest encàrrec s’ajustaran a les determinacions d’aquest
plec, als reglaments i instruccions que pugui dictar l’Ajuntament en aquest àmbit i a la
normativa que sigui d’aplicació.

2. DESCRIPCIÓ
L’encàrrec ha de gestionar el servei públic d’Escola Bressol municipal de Sant Quirze
del Vallès que comprèn les prestacions que obligatòriament haurà de realitzar l’empresa
adjudicatària pel servei i que seran les següents :
a. Gestió del centre escolar d’educació infantil, de conformitat amb la seva normativa
reguladora.
b. Gestió del servei de menjador destinat als infants escolaritzats al centre.
c. Gestió dels programes educatius complementaris.
S’entenen per programes educatius complementaris aquells que, definits per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, segons la planificació anual que d’ells
s’efectuarà, tindran per objectius:
a. Reforçar el context educatiu familiar, potenciant el desenvolupament general dels
nens i nenes i ajudant a les famílies en l’adquisició d’hàbits i recursos per afrontar les
noves situacions.
b. Crear un espai que faciliti l’observació i resolució de situacions que presenten
dilemes, derivades de l’evolució i l’educació dels fills, potenciant el treball preventiu.
c. Afavorir l’autonomia i la creació de xarxes relacionals entre les famílies que utilitzen
el servei a fi d’aconseguir efectes preventius i multiplicadors.
Els programes educatius complementaris seran:
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a. Programa “espai nadó”: té per objecte facilitar a les famílies amb nadons un lloc de
trobada i intercanvi on reflexionar sobre la pràctica familiar i on exterioritzar els neguits
per estimular el desenvolupament dels infants.
b. Programa “espai familiar”: té per objecte que les famílies intercanviïn experiències
sobre criança, joc i altres aspectes relacionals fora de l’àmbit pròpiament familiar.
5. l’Encàrrec obliga a prestar el servei d’acord amb les directrius sobre evolució docent
i bones pràctiques que li ordeni l’òrgan de direcció del servei. Quan aquestes directrius
comportin modificació de l’encàrrec, l’ordre dimanarà del Servei d’Educació de
l’Ajuntament. Les bones pràctiques ordenades podran tenir el seu origen en autoritats
o organitzacions tècniques dotades d’expertesa i independència.

3. OBJECTIU
1.Objectius respecte els infants. Proporcionar als infants un marc d’activitats que
permetin el progressiu descobriment i creixement personal.
Possibilitar la relació amb els altres infants, l’adquisició de valors, hàbits i pautes de
conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la integració en la societat.
Donar resposta a les necessitats educatives especials dels infants.
2. Objectius respecte les famílies. Complementar el context educatiu familiar,
potenciant el desenvolupament general dels infants, tot ajudant a les famílies en
l’adquisició d’habilitats i recursos per afrontar les noves situacions.
Facilitar l’observació i resolució de situacions derivades de l’evolució i educació dels
fills, potenciant el treball preventiu.
3.Objectius respecte el territori. Integrar l’escola bressol dins el conjunt dels serveis
que intervenen en la petita infància al municipi, per tal de promoure la col·laboració
interprofessional en les intervencions en aquesta etapa.
Formar part de les xarxes i espais municipals de serveis d’atenció a la petita infància
per tal de compartir experiències i treballar conjuntament.

4. DESTINATARIS
La població infantil de 0 a 2 anys

5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS.
Places escolars
El nombre de places escolars de l’Escola Bressol que haurà d’atendre el servei és de
135 alumnes, simultàniament, distribuïts per edats en 9 grups aula.
2 aules de 8 alumnes de 0 a 1 any cadascuna amb un total de 16 alumnes.
3 aules de 3 alumnes d’1 a 2 any cadascuna amb un total de 39 alumnes.
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4 aules de 20 alumnes de 2 a 3 any cadascuna amb un total de 80 alumnes.
Aquesta distribució aula – alumne podrà ser modificada en funció de la preinscripció
anual i el Pla Anual del Curs.
L’Ajuntament podrà modificar d’ofici o a instància de l’empresa pública o per iniciativa
pròpia les agrupacions indicades anteriorment, amb la finalitat d’atendre les necessitats
i demandes de la població i el servei municipal de benestar social, mantenint una oferta
equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les prescripcions del Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres.

Instruments d’ordenació de la prestació
1. La prestació es regirà pels instruments d’ordenació de la prestació, els quals són:
a. El projecte educatiu del centre.
b. El projecte curricular.
c. El Pla anual del curs.
d. Les Normes d’organització i funcionament del centre.
e. La plantilla de personal adscrita al servei.
f. El programa de manteniment preventiu de les instal·lacions.
g. El protocol d’higiene del servei.
h. El programa de gestió de residus del servei.
i. El programa de control de qualitat del servei.
j. El programa d’imatge del servei.
k. El pla anual de programes educatius complementaris.
l. Les autoritzacions d’activitats econòmiques complementàries.
2. La proposta dels instruments d’ordenació l’efectuarà l’empresa pública i serà
aprovada per l’Ajuntament conforme als procediments que en Dret corresponguin.
3. L’Escola Bressol haurà de disposar d'un Projecte Educatiu del Centre (PEC) que es
fonamenti en una visió educativa global, plural i integradora, de convivència en la
diversitat i que garanteixi una educació que permeti créixer i desenvolupar-se com a
persones, adquirint i respectant els valors i les normes de convivència, que reforci
I'autonomia, la comprensió el creixement i la maduració dels infants i que parteixi de
I'entorn social i cultural en el qual s'ubica, utilitzant el català com a llengua principal de
comunicació amb les famílies i els infants, així com els seus continguts hauran de
compartir el Pla Local d’Educació i els seus plans d’acció.
El PEC, d’acord amb el que recull el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels
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ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, ha de definir i contemplar com a
mínim, els objectius pedagògics i de funcionament següents:
a. El desenvolupament global de l’infant en cada etapa, tenint en compte la diversitat i
la maduració individuals de cada individu.
b. El projecte lingüístic del centre amb el màxim detall.
c. La relació entre els/les educadors/es-infants-famílies. Aquesta relació ha d'afavorir el
desenvolupament dels infants, a través de I'observació i del coneixement del context
físic, familiar i de relació amb el seu entorn, i la comunicació amb les famílies per tal de
detectar i/o consolidar aspectes relacionats amb la maduració de l'infant.
d. Les festes populars i tradicionals pròpies de I'entorn sociocultural com a element
integrador.
e. El període d'adaptació dels infants, establint els mecanismes que ho afavoreixin.
f. L'educació per a la igualtat, no sexista, no discriminatòria i integradora. També ha de
contemplar el seu caràcter aconfessional, tot respectant les diverses religions i cultures.
g. El servei de menjador en els seus aspectes educatius.
h. La coordinació i treball de tot I'equip docent i la resta del personal, tant a nivell intern
com la seva coordinació amb els centres d'educació infantil i primària del municipi.
i. Un sistema de comunicació diari amb les famílies per mitjà de la IIibreta de seguiment
o d’un full diari, per informar-los de qualsevol fet remarcable o incidència, i també per
rebre comentaris o indicacions per part dels pares i mares.
4. L'ensenyament seguirà un Projecte Curricular de Centre (PCC) basat en les
orientacions vigents per a I'etapa de primer cicle d'educació infantil i els altres
documents enumerats, en els articles no derogats del Decret 282/2006, de 4 de juliol,
que regula el primer cicle de I'educació infantil, el Decret 101/2010, de 3 d’agost,
d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, els requisits dels
centres i les directrius que doni l'Ajuntament.
5. El PEC i PCC hauran d'explicitar el seu plantejament respecte al tractament del seu
alumnat i també ha d'indicar, amb la màxima concreció, el model d'atenció dels alumnes
amb necessitats educatives especials.
6. El Pla anual del centre recollirà la planificació de les activitats i serveis
complementaris que el centre hagi previst desenvolupar durant el curs. S’hi descriuran
els objectius a aconseguir, els horaris, la distribució dels recursos humans i l’ús dels
espais.
7. Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, seran les que ordenaran els
aspectes organitzatius interns de la prestació, la forma d’exercici de les potestats
municipals sobre l’empresa adjudicatària i l’estatut dels usuaris del servei i dels seus
responsables.
8. El programa de manteniment preventiu detallarà per anualitats i cronològicament les
actuacions que durà a terme l’empresa adjudicatària respecte a les instal·lacions
afectes al servei.
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9. Inclourà tant el manteniment preventiu com aquell que vingui exigit per normativa i
les reparacions que siguin necessàries com a conseqüència d’ambdós i que seran, en
tot cas, a càrrec de l’empresa adjudicatària.
10. El protocol d’higiene del servei detallarà les pràctiques, tècniques, productes i
freqüències emprats per assolir els estàndards d’higiene exigibles al servei, tant durant
les prestacions educatives, com pel que fa a la neteja de les instal·lacions.
11. El programa de gestió de residus del servei aplicarà tècniques que s’adrecin a
assimilar el centre amb els requeriments ambientals derivats de les normes ISO-14001
i EMAS.
12. El programa de control de qualitat del servei establirà els mecanismes pels quals se
sotmetrà la gestió a un sistema de generació d’informació sobre l’execució que permeti
verificar el compliment de la normativa, l’efectivitat de la gestió i la seva correcció i el
compliment dels estàndards del servei resultants de l’encàrrec.
El programa de control de qualitat comptarà amb una eina tècnica de comunicació,
seguiment i registre d’incidències, la qual consistirà en un sistema d’intercomunicació
telemàtica, el qual haurà de garantir a les comunicacions i a les solucions donades que
s’hi registrin les condicions d’integritat, autenticitat, no rebuig, conservació i
confidencialitat.
El programa de control de qualitat preveurà la generació d’un informe mensual
d’incidències que l’empresa pública haurà de lliurar a l’Ajuntament.
13. El programa d’espai d’experimentació oferirà un espai on els infants podran
desenvolupar, a partir dels sentits, les seves capacitats creatives i de coneixement del
seu entorn més pròxim.
14. El programa de formació musical és una eina que aprofundeix en la relació entre el
moviment, l’emoció i el coneixement. Incorporarà col·laboracions externes que
afavoreixen la relació de l’escola amb l’entorn del municipi.
15. El programa per a l’aprenentatge de l’anglès s’anirà introduint mitjançant activitats
lúdiques que afavoreixin la immersió en aquesta llengua, facilitant les bases per al seu
posterior aprenentatge.
16.
El programa d’activitats intergeneracionals tenen com a objecte afavorir les
relacions de l’escola amb les famílies dels infants a través d’activitats en les que hi
puguin participar els pares, mares, avis, àvies, etc.

Personal adscrit al servei
El personal necessari per a la prestació del servei (escolaritat i cura dels infants al
migdia) serà el següent:
- 1 Director/a pedagògic que exercirà la direcció a 39 hores setmanals (amb titulació
de mestre/a especialista en educació infantil).
-

3 Diplomats/des en Educació Infantil a 32 hores setmanals

- 6 Tècnics/ques d’Educació Infantil a 38 hores setmanals (amb titulació de Cicle
Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil).
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- 4 Auxiliars de suport Educació Infantil a 38 hores setmanals (amb titulació de Cicle
Formatiu de Grau Mitjà d’Educació Infantil).
-

2 persona pel servei de psicopedagògic a 14 hores.

-

1 Personal de cuina a 39 hores

-

1 Personal de cuina a 30 hores

-

1 Personal de neteja 25 hores

-

1 Personal de neteja 15 hores

Els serveis d’ESPAI FAMILIAR I d’ESPAI NADÓ els portarà a terme la directora del
centre, amb el suport d’educadors/es i/o auxiliars (que es determinaran en funció del
nombre de famílies que sol·licitin el servei) i professionals externs.
D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, article 44. El personal
contractat per l’actual empresa pública que estigui destinada a la gestió del servei
objecte, es subrogarà, la qual haurà de respectar les condicions del contracte i del salari
actual d’aquests treballadors.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es farà responsable de les discrepàncies que
puguin sorgir entre les dues empreses pel que fa a la subrogació del personal, en
aplicació dels criteris expressats pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
En relació al personal adscrit, l’empresa pública haurà de complir les següents
condicions:
1. L’empresa pública haurà de mantenir adscrit al servei tot el personal necessari per a
la seva prestació segons la normativa reguladora vigent en cada moment de la vigència
del contracte.
2. l’empresa pública indicarà el personal que adscriurà al servei i hi inclourà, a més de
la relació, la següent documentació:
a. L’organigrama del servei.
b. La descripció de cada lloc de treball, salari i complements salarials atribuïts i convenis
que resultin d’aplicació.
c. La persona adscrita a cada lloc de treball, amb identificació de la seva identitat,
titulació i currículum.
L’empresa pública mantindrà a disposició de l’Ajuntament còpia actualitzada dels
contractes que el vinculin amb el personal adscrit al servei.
4. L’alteració de les persones incloses dins de la plantilla requerirà que qui les
substitueixin tinguin unes condicions de solvència tècnica i professional equivalents a
la de les persones substituïdes i aquest extrem serà comunicat a l’Ajuntament.
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5. La plantilla de personal adscrit s’integra per una plantilla de personal docent i per una
plantilla de personal no docent.
6. La plantilla docent estarà integrada almenys pels professionals necessaris per donar
compliment a l’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, o norma que el substitueixi
amb el número de grups d’alumnes del centre i considerant el seu horari.
També haurà de gaudir d’almenys 4 auxiliars educadors, amb la titulació de cicle
formatiu de grau mitjà en educació infantil o equivalent.
Un dels titulars de mestre en educació infantil serà el director del centre i assumirà les
funcions del responsable tècnic de la contractació , a banda de les funcions que com a
director li atribueixi l’ordenament. El responsable tècnic de la contractació custodiarà el
llibre d’ordres i serà representant apoderat suficientment per l’empresa pública a tots
els efectes que no impliquin la modificació, suspensió o extinció de l’encàrrec, o,
l’exercici d’accions o la percepció de pagaments.
7. A la plantilla de personal no docent, haurà de figurar preceptivament un número
suficient de personal de neteja que garanteixi en tot moment el compliment del protocol
d’higiene del centre.
8. Les baixes, permisos i absències del personal adscrit a la contractació per qualsevol
motiu o circumstància hauran de cobrir-se amb personal suplent, a càrrec exclusiu de
l’empresa pública, de manera que, en cap moment la prestació del servei pugui quedar
reduïda pel que fa a la dotació de personal.
Les suplències es realitzaran amb professionals que tinguin unes condicions de titulació
i solvència equivalents.
El període per a gaudir les vacances del personal adscrit al servei serà el mes d'agost,
coincidint amb el moment què l’Escola Bressol romandrà tancada.
9. l’Empresa pública estarà obligada a lliurar mensualment a l’Ajuntament còpia de les
declaracions i liquidacions que acreditin el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social i, amb una periodicitat com a mínim anual, o inferior, en cas que
normativament es disposi, lliurarà l’avaluació de riscos laborals de l’empresa i la resta
de documents que acreditin el compliment de les seves obligacions en matèria de riscos
laborals. L’activitat de seguiment a què se sotmetrà l’empresa pública comprendrà
també la verificació del compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social i
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.
10. L'empresa pública no podrà excusar la manca de personal per a interrompre o
retardar els serveis de l’encàrrec.
En cas de vaga o tancament patronal, l’empresa pública està obligat a posar a disposició
de l'Alcaldia tots els materials i elements adscrits al servei, fent-se càrrec, a més, del
personal que li sigui assignat per l'autoritat governativa per tal de garantir la continuïtat
de la prestació del servei. En qualsevol cas, s'haurà d'avisar a l'Ajuntament amb una
antelació mínima de 5 dies abans de l'inici de qualsevol dels fets al·ludits, o en el termini
superior que es pugui establir per norma laboral o reguladora de serveis públics.
Ubicació del servei, característiques i utilització dels espais fora del servei
educatiu
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El servei d’escola bressol es desenvoluparà en un edifici situat a la Ronda Santa Julita,
67.
L’Ajuntament, abans de l’inici del servei, posarà a disposició de l’empresa pública les
instal·lacions, béns i medis auxiliars necessaris per a l’execució del servei que consten
a l’inventari de l’Annex 1. La relació corresponent haurà de ser signada de conformitat
per l’empresa pública, que assumirà l’estat de conservació i valoració actual de dit
inventari.
L’empresa pública estarà obligat a reposar aquells bens i medis auxiliars necessaris en
cas de deteriorament pel seu ús, en el termini màxim de 3 mesos a requeriment de
l’Ajuntament.
L’ús de les instal·lacions del centre estarà subordinat al desenvolupament habitual de
les activitats previstes per al servei d’escola bressol en la programació general anual
del centre. L’Ajuntament, com a titular de l’edifici, es reserva el dret d’utilització dels
espais del centre fora dels horaris de funcionament habitual, prèvia comunicació a la
direcció del centre.
Per interès de l’Ajuntament poden concórrer en els mateixos espais d’altres serveis
relacionats amb la petita infància, sempre i quan no interfereixin amb els serveis que ha
de prestar l’adjudicatari i sempre amb la prèvia comunicació.

Clàusula 10. Prestacions com a centre d’educació infantil
Oferta de places.
El nombre de places que oferirà l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per aquest
servei serà el següent:
-

16 places de 0-1 any
39 places d’1-2 anys
80 places de 2-3 anys

Total places: 135
Per cada línia de 0-1 any, 1-2 anys i 2-3 anys, es reservaran 2 places per alumnes amb
necessitat econòmiques i sociofamiliars. Aquestes places podem tenir un cost zero, cost
parcial o cost del total de la quota, segon la valoració dels serveis de benestar social.
Horari de funcionament.
L’Escola bressol restarà oberta, en horari base, de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00
hores, durant els mesos de setembre a juliol, entre les dates que s’estableixin per a
cada curs escolar.
Tanmateix, s’oferiran com a serveis complementaris amb els següents horaris:
-

Horari escolar: de 9 a 12 hores i/o de 15 a 17 hores.
Hora complementària: de 8 a 9 hores.
Horari de menjador: de 12 a 15 hores.
Espai Familiar/Espai Nadó: a determinar
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1. Les prestacions com a centre d’educació infantil s’estableixen en les modalitats
següents, les quals es diferencien per la durada de la permanència màxima de l’infant
al centre:
a. Jornada bàsica: 5 hores.
b. Estança complementària: hora d’estança addicional.
2. En cap cas un infant no podrà romandre a l’Escola Bressol més de 8 hores al dia.
3. L’horari de prestació com a centre d’educació infantil serà de dilluns a divendres i de
les 9 a 17 hores i es podrà prolongar per a activitats complementàries.
4. El servei es prestarà segons el calendari i l’horari que, per cursos acadèmics,
aprovarà l’òrgan de direcció de l’empresa pública, sense superar la durada màxima
fixada a l’apartat anterior.
El curs acadèmic discorrerà, com a regla general, entre l’1 de setembre i el 31 de juliol
immediatament posterior. Les vacances del centre docent tindran lloc durant el mes
d’agost.
5. El servei comprèn la gestió administrativa de l’alumnat en tota la seva extensió, inclòs
el lliurament de la informació que hagi de ser lliurada per l’Ajuntament a la Generalitat
de Catalunya en raó a la titularitat del centre. Aquesta obligació a càrrec de l’empresa
pública comprèn la preinscripció i la matriculació.
La gestió de la preinscripció i la matriculació es durà a terme per l’empresa pública i es
realitzarà en els terminis i les condicions que es fixin en la normativa vigent en el
moment de la preinscripció.
Pel que fa al procés, l’empresa pública haurà de tenir en compte els recursos materials
i humans per donar resposta als següents tràmits:
Atenció i informació a les famílies sobre l’oferta del centre.
Recepció de les sol·licituds de preinscripció i formalització de la posterior matriculació.
Revisió de la documentació aportada en les sol·licituds de preinscripció a efectes de
baremació.
Actualització de les dades de matriculació al llarg de tot el curs.

Servei de menjador
1. El servei de menjador serà prestat directament per l’empresa pública o per mitjà d’un
subcontrastista amb la solvència suficient i sempre amb estricte subjecció a les normes
sanitàries aplicables.
2. Els menús seran comunicats anticipadament a la seva aplicació amb periodicitat
setmanal per l’empresa pública i la seva adequació a la nutrició dels infants s’acreditarà
per mitjà d’un informe assumit per un titular superior en l’especialitat de dietètica i
nutrició que així ho acrediti oficialment.
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3. Els menús s’adaptaran a les necessitats alimentàries d’aquells infants que presentin
requeriments específics per raó de malalties, al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o
situacions equivalents.
Els menjars han incloure obligatòriament aliments ecològics en els seus menús i
donaran una alta prioritat als aliments de proximitat.
L’encàrrec ha de preveure que els següents aliments hauran de ser obligatòriament
d’agricultura ecològica :
-

Els cereals per esmorzar.
D’entre les verdures, seran obligatòriament ecològiques durant tot el curs les
següents: les cebes, la pastanaga, els xampinyons i el tomàquet sofregit.
També seran obligatòriament ecològiques les següents verdures en els períodes
estacionals indicats: els porros (d’octubre a març), la carabassa (d’octubre a
febrer), els espinacs (de novembre a febrer), el carabassó (al juny i juliol) i el bròquil
(de desembre a febrer).

En el cas d’altres aliments, el fet que siguin d’agricultura ecològica no és un requisit,
però si que suposarà un mèrit a l’hora d’adjudicar el servei. Aquests altres aliments són
les patates, pasta, arròs, cigrons, llenties, pa, poma, pera, plàtan, pollastre, vedella i llet.
Amb la voluntat de promoure un model més sostenible i just, afavorint la producció
alimentària local i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i de gasos d’efecte
hivernacle, les escoles bressol municipals prioritzaran el consum de productes de
proximitat.
Amb aquest criteri, s’han seleccionat diferents productes com verdures, fècules, llegums
i fruites. Els productes que es prioritzarà que siguin de proximitat són les cebes, la
carabassa, la pastanaga, el tomàquet per amanida, la mongeta tendra, l’enciam, la
patata, l’arròs, els cigrons, les llenties, la taronja, la poma, la pera i el plàtan.
Més enllà de l’obligació d’aliments ecològics i de l’aposta clara pels productes de
proximitat, els menjadors de les escoles bressol municipals han de complir amb altres
obligacions referides a la qualitat dels productes que ofereixen. Així, només es pot fer
servir oli d’oliva verge, la verdura s’ha de servir sempre fresca, el pa ha de ser del dia,
els tomàquets i les taronges han d’estar certificats com aliments procedents de la
producció integrada, el peix ha de ser obligatòriament rap, lluç i bacallà congelat,
sempre hi haurà a disposició bastonets sense gluten i en tots els àpats s’ha de servir
mitja amanida.
L’Espai Familiar, Nadó i de Joc es realitzarà en el mateix edifici de l’escola bressol i
serà gratuït, pel que els costos seran assumits i cal considerar-los en la prestació del
servei i han de tenir la consideració de les prestacions que es donaran per aquest servei
són les següents:
a) Acompanyament a pares i mares i cuidadors d’infants de 0 a 3 anys durant l’horari
establert.
b) Orientació sobre com trobar informació sobre demandes o dubtes en relació amb els
infants.
c) Oferta d’un espai per estar junts pares i mares i cuidadors amb possibilitat de
problemàtiques similars.

10/21

d) Si escau, fer intervencions puntuals d’orientació, assessorament i derivació a altres
serveis. El servei podrà estar coordinat amb els restants serveis municipals,
especialment de l’Area d’Acció Social i altres Serveis municipals de l’Ajuntament.
Aquests serveis aniran dirigits a les famílies, avi o àvia o cuidador o cuidadora dels
infants de 0 a 3 anys. Caldrà inscriure’s al servei i assistir, juntament amb l’Infant, a les
reunions, amb la regularitat que marquin els o les professionals.
El Servei es prestarà fora de l’horari lectiu de l’escola i la prestació del mateix es farà
pel mateix personal del centre.

Prestació de subministrament
1. L’empresa pública haurà de fer una prestació de subministrament a favor de
l’Ajuntament en virtut de la qual aportarà un conjunt de materials didàctics en els termes
previstos a l’encàrrec i per un import mínim de 4.500 euros. L’import precís de
l’aportació, igual o superior al mínim, serà el proposat per l’empresa pública.
2. El material serà aportat per l’empresa pública en dues anualitats, dins del primer mes
d’execució de cadascuna d’elles. L’import de cada anualitat de l’aportació serà com a
mínim de la meitat de l’import total de l’aportació.
3. El material didàctic serà aprovat pel coordinador municipal del servei, a partir de la
proposta de l’empresa pública, qui l’haurà de formular en el termini de deu dies des que
es formalitzi l’encàrrec, acompanyada dels pressupostos justificatius. El material serà
aportat en el termini de quinze dies des que s’aprovi la proposta.

9. DURADA D’ENCÀRREC A L’EMPRESA PÚBLICA
1. La durada de l’encàrrec per temps indefinit fins i es avaluarà per cada curs escolar,
on es determinarà la seva continuïtat.
2. L’encàrrec iniciarà la seva execució al curs 2021-2020.
3. L’inici de l’execució i la seva fi per compliment s’instrumentaran a les actes
corresponents.
10. PREU DE l’ENCÀRREC
El cost per curs lectiu és de 603.325,23 euros, el seu finançament es preveu amb els
conceptes següents:
INGRESSOS
Servei escolarització 289.610,00 €
Servei menjador 80.374,50 €
Altres serveis 2.634,50 €
Subvenció Generalitat 216.000,00 €
Total INGRESSOS 588.619,00 €
TOTAL DESPESES 603.325,23 €
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Aquesta activitat està exempta d’IVA, d’acord amb l’article 20.1.9 , de la Llei 37/1992
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
1. Les quotes: Les famílies dels infants pagaran les quotes que s’han calculat
considerant 135 alumnes. D’aquests s’ha fet una estimació dels infants que
assistiran en la jornada lectiva, servei de menjador, hores complementàries i altres
serveis com Espai Nadó i Espai Familiar. En el curs 2018/2019 són les següents:
Tarifes:
Servei escolarització
Matrícula infants nous
Jornada 5 hores
Jornada 6 hores
Jornada 7 hores
Jornada 8 hores

Preu unitari
125,00
175,00
185,00
190,00
195,00

Mesos
11
11
11
11

Serveis complementaris
Preu unitari diari
Menjador fix diari (dinar+ berenar)
6,00
Menjadors esporàdics
6,50
Berenar a facturar
1,40
Acollida de matí i tarda
0,50
Hores complementàries
1,75
Retorns
Preu unitari
Menjador fix justificat
1,70
Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa social:
Bonificacions a aplicar sobre les quotes
mensuals
Membres
RENDES FAMILIARS
Entre
Entre
Unitat
fins a
Entre 23903,01
31870,01
i
39838,01
Familiar
23903
i 31870,00
39838,00
47806,00
2 membres
5%
0
0
0
3 membres
10%
5%
0
0
4 membres
15%
10%
5%
0
5 membres
20%
15%
10%
5%
6 membres
25%
20%
15%
10%
Mes de 6
30%
25%
20%
15%
membres
Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa
específica:
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
Alumnes amb discapacitat
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i

L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals i/o
específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.
Aquestes tarifes inclouen el servei de cura i menjador als infants al migdia de 12 a 15h.
Les tarifes del servei escolar s'abonaran per 11 mensualitats.
En els serveis educatius complementaris (hora complementària de 8 a 9 h., servei de
menjador, espai de Joc Infantil, Espai Nadó i Espai Familiar) les quotes s’aplicaran en
funció de la demanda, és a dir, caldrà cobrir les despeses que generi el propi servei.
2. L'ocupació prevista és la següent:
-

Jornada completa: 100%

-

Hores complementàries: 30%

-

Servei de menjador: 70%

-

Espai Nadó: 40%

-

Espai Familiar: 40%

12. PROTECCIÓ DE DADES
L'adjudicatari s'obliga a respectar en tot moment la confidencialitat de la informació que
es conegui arran de la prestació del servei contractat i a complir amb les prescripcions
que es preveuen a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, en
especial, les contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.
Sant Quirze del Vallès,

13/21

2 ANNEXOS:
Característiques de l’Edifici
Inventari de bens

Característiques de l’edifici:

1. Emplaçament. El solar en el qual està construïda l’Escola Bressol Municipal,
El Patufet, té una superfície de 2.311,82 m 2 ubicat en el carrer de Frederica
Montseny s/n amb Ronda Santa Julita.
La obra de construcció va finalitzar a l’any 2007, redactat per l'arquitecte Sr.
Cristobal Ramírez, aprovat per l’Ajuntament.
3. Memòria
l’Escola Bressol Municipal, El Patufet, compta amb els elements necessaris pel
seu correcte funcionament, de conformitat amb la normativa aplicable per aquest
tipus d’establiments a més de serveis complementaris.
La llar d’infants consta de planta baixa, amb tres zones diferenciades:
• Zona d’aules: 2 aula per nens de 0 a 1 any, 3 aules per nens de 1 a 2 anys
, 4 aules per nens de 2 a 3 anys, un espai polivalent i una zona de pas.
• Zona serveis: bugaderia, cuina, despatx, dutxa, espai comú polivalent,
guarda-cotxes, instal·lacions, joguines, magatzem, menjador, passadís,
rebost, sala mestres, secretaria, serveis, serveis per persones de mobilitat
reduïda, vestíbul, vestuari.
• Zona de pati: un pati per infants de 0 a 1 any, altre d’ 1 a 2 anys i un per
infants de 2 a 3 anys.
L’Escola Bressol Municipal, El Patufet, ofereix als usuaris les prestacions pròpies
d’una llars d’infants, és a dir, d’estada a l’edifici durant les hores en què estigui
obert, així com l’atenció educativa apropiada als infants de 0 a 3 anys, de
conformitat amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada
cas s’especifiquen en les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.
Els serveis restaran oberts a tots els que compleixin els requisits que consten a
les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.
4. Programa funcional. El programa funcional que s'ha d'incorporar en l’Escola
Bressol Municipal, El Patufet, és el següent, de conformitat amb el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, que estableix els requisits mínims dels centres i personal
que imparteixin ensenyaments de règim general:
D’acord amb la normativa indicada l’Escola Bressol Municipal, El Patufet té els
següents espais docents i de serveis:

Aula

Aula
Zona D’aigües
Biberoneria

28,81 M²
6,92 M²
6,92 M²
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Aula

Aula

Aula
Aula
Aula
Aula

Aula
Aula
Vestíbul
Secretaria I Direcció
Despatx (Atenció Pares)
Lavabo (Visites)
Sala
Polivalent
(Dormitori / Reunió
Pares)
Cuina
Rebost Cuina
Aula
Logopèdia
Pedagogia
Sala Reunions
Circulació General
Vestidor Adults
Magatzem Taller
Bugaderia
Sala
d’instal·lacions
(Màquines)
Quadre Interruptors
Magatzem Neteja
Total Superfície Útil
Total
Superfície
Construïda
Superficie Pati Exterior

Dormitori
Aula
Zona D’aigües
Biberoneria
Dormitori
Aula
Dormitori
Zona D’aigües
Aula
Dormitori
Zona D’aigües
Aula
Zona D’aigües
Aula
Zona D’aigües
Aula
Zona D’aigües
Aula
Dormitori
Zona D’aigües
Aula
Zona D’aigües

12,79 M²
28,71 M²
6,77 M²
6,77 M²
12,44 M²
31,70 M²
18,81 M²
13,99 M²
32,16 M²
18,81 M²
14,04 M²
42,32 M²
9,58 M²
39,93 M²
9,02 M²
42,48 M²
9,13 M²
32,84 M²
20,56 M²
8,18 M²
44,32 M²
8,18 M²
104,11 M²
13,36 M²
11,63 M²
6,02 M²
75,11 M²

28,11 M²
7,96 M²
13,91 M²
13,14 M²
203,9 M²
21,05 M²
41,67 M²
9,42 M²
15,26 M²
2,19 M²
5,88 M²
1074,24 M2
1299,13 M2
600,00 M2
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Inventari de bens:
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ANNEX 4
PRESSUPOST DELS CURSOS
2021-2022 a 2025-2026

ANNEX 4 -ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 'EL PATUFET' - CURSOS 2021/2022 A 2025/26

CONCEPTE
INGRESSOS
Servei escolarització
Servei menjador i altres
Altres serveis
Subvenció Generalitat
Total INGRESSOS
DESPESES
Despeses de personal
Cost total personal fixe
Cost total personal substitució
Assegurança
Prevenció Riscos Laborals
Roba de treball
Serveis externalitzats
Formació
Anglès
Material fungible
Informàtica (ordinador)
Material didàctic fungible
Productes de neteja
Neteja Vidres i terra
Agendes
Altres subministraments (jardineres pati, camera fotos)
Material oficina
Altres serveis
Prevenció i PAU (Autoprotecció)
Assegurances alumnes
Gestió nòmines/auditoria/Prinex/CEL/RGPD
Despeses financeres i bancàries
Despeses bancàries
Tasa interna avals
Despeses financeres
Servei menjador
Matèria primera
APPCC (Anàlisi de Perill i punts de control crític)
Material Cuina
Dietista
Despeses generals (Cindirectes personal)
Despeses COVID
TOTAL DESPESES
Benefici Industrial
TOTAL RESULTAT

ENS LOCAL/OA

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

289.610,00
80.374,50
2.634,50
216.000,00
588.619,00

289.610,00
80.374,50
2.635,00
189.000,00
561.619,50

293.627,46
81.178,25
2.661,35
189.000,00
566.467,06

297.636,65
81.990,03
2.687,96
189.000,00
571.314,65

301.685,94
82.809,93
2.714,84
189.000,00
576.210,71

305.775,71
83.638,03
2.741,99
189.000,00
581.155,73

497.721,79
430.476,28
60.239,33
224,96
2.881,22
3.900,00
6.370,00
2.870,00
3.500,00
12.117,60
210,73
5.906,09
3.607,75
495,33
409,36
502,67
985,67
705,81
195,25
510,56

484.982,77
430.476,28
45.239,33
1.511,71
3.855,45
3.900,00
6.370,00
2.870,00
3.500,00
11.906,87
0,00
5.906,09
3.607,75
495,33
409,36
502,67
985,67
13.361,59
195,25
1.048,26
12.118,08
839,05
839,05

487.393,53
434.781,04
45.239,33
1.511,71
1.922,44
3.939,00
6.433,70
2.898,70
3.535,00
12.025,94

491.799,95
439.128,85
45.239,33
1.511,71
1.941,67
3.978,39
6.498,04
2.927,69
3.570,35
12.146,20

496.250,44
443.520,14
45.239,33
1.511,71
1.961,09
4.018,17
6.563,02
2.956,96
3.606,05
12.267,66

500.745,43
447.955,34
45.239,33
1.511,71
1.980,70
4.058,36
6.628,65
2.986,53
3.642,11
12.390,34

5.965,15
3.643,83
500,28
413,45
507,70
995,53
13.374,03
197,20
1.058,74
12.118,08
839,05
839,05

6.024,80
3.680,27
505,29
417,59
512,77
1.005,48
13.386,58
199,17
1.069,33
12.118,08
839,05
839,05

6.085,05
3.717,07
510,34
421,76
517,90
1.015,54
13.399,27
201,17
1.080,02
12.118,08
839,05
839,05

6.145,90
3.754,24
515,44
425,98
523,08
1.025,69
13.412,08
203,18
1.090,82
12.118,08
839,05
839,05

24.159,22
21.575,77
1.084,16
499,29
1.000,00
20.000,00

24.400,81
21.791,53
1.095,00
504,28
1.010,00
22.000,00

24.644,82
22.009,44
1.105,95
509,33
1.020,10
22.000,00

24.891,27
22.229,54
1.117,01
514,42
1.030,30
22.000,00

25.140,18
22.451,83
1.128,18
519,56
1.040,60
22.000,00

561.619,50
0,00
0,00

566.467,05
0,00
0,00

571.314,64
0,00
0,00

576.210,71
0,00
0,00

581.155,73
0,00
0,00

4.136,71
1.195,71
156,00
2.785,00
23.159,22
21.575,77
1.084,16
499,29
4.720,14
5.665,00
554.596,27
34.022,73

