Ref. Exp.: 60/2021/SQSCR
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Extraordinària de Ple que va tenir lloc el dia 07/07/2021, va adoptar l’acord
que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atès l’interès municipal en dinamitzar la prestació del servei d’educació infantil, de 0 a 3
anys, i la conveniència que el mateix Ajuntament intervingui en el desenvolupament de
l'activitat esmentada, exercint-ne la iniciativa, i per tal d’adequar la prestació del servei als
estàndards de qualitat, eficiència i sostenibilitat que requereixen la normativa en vigor, el
ple municipal de 28 de gener de 2021 va prendre l’acord d’iniciar l'expedient per a
l'exercici per part de l’Ajuntament de l'activitat d’educació infantil de 0 a 3 anys, i la
conseqüent anàlisi de les alternatives de modificació de la forma de prestació del servei de
l’escola bressol municipal “El Patufet”. Així mateix el ple va acordar constituir una comissió
d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent.
En sessió de 29 d’abril de 2021 el ple municipal va prendre en consideració i aprovar
inicialment la Memòria justificativa de la prestació de l’activitat econòmica i de la forma de
gestió del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys elaborada per la Comissió d’Estudi
amunt indicada, per al canvi en la forma de gestió de l’activitat d’escola bressol municipal,
essent prestada de forma directa per una societat limitada mitjà propi de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, que actuaria en règim de lliure concurrència.
La societat municipal COMU Sant Quirze del Vallès S.L.U. té la condició de mitjà propi de
l’Ajuntament, segons preveuen els seus estatuts i en aplicació de la figura de l’encàrrec a
mitjà propi prevista a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Público. Tot i això, tal i com posava de manifest l’informe de la Gerenta de la
societat, de data 15 d’abril de 2021, calia una modificació de l’article 2 dels seus estatuts
amb la voluntat de precisar millor el seu objecte social i explicitar la seva idoneïtat per
poder assumir les activitats prestacionals que l’Ajuntament li vulgui encomanar.
El ple municipal, en funcions de Junta General de la societat municipal COMU Sant Quirze
del Vallès, S.L.U. va aprovar inicialment la esmentada modificació estatutària en sessió
extraordinària de 4 de maig de 2021. En data 21 de juny ha esdevingut definitiva aquesta
aprovació inicial atès que no s’han presentat al·legacions i/o reclamacions durant el
període d’exposició pública.
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Aquesta Alcaldia va emetre Providència en data 17 de maig de 2021 en la que requeria
als serveis tècnics municipals la tramitació de l’expedient per a encomanar la gestió del
servei municipal d’educació infantil de 0 a 3 anys a la societat mercantil de capital
íntegrament municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.U., mitjà propi de l’Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya.
- Informe del secretari accidental de 18 de maig de 2021.
- Informe de l’interventor municipal de 23 de juny de 2021

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

PRIMERA.- Aprovar el text de l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès a l’entitat mercantil de la seva titularitat anomenada COMU Sant Quirze del Vallès,
S.L.U., de la prestació del servei de l’escola bressol municipal “El Patufet”, que figura
inclòs al present expedient (E.PAC 60/2021/SQSCR) i quin tenor es dona per reproduït en
la seva integritat, transcrivint d’entre totes les clàusules les següents:
Clàusula 1a.- 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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Clàusula 3a.- 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.
Clàusula 5a.- 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.
SEGONA.- Aprovar el caràcter plurianual de la despesa, en mèrits de la clàusula tercera
de l’encàrrec, que estableix el seu cost en la xifra de 2.856.767,64 euros, en atenció que
la durada inicial prevista és de quatre anys de principal, més una possible pròrroga,
d’acord amb la clàusula segona.
TERCERA.- Facultar tant àmpliament com sigui possible en dret a la senyora alcaldessa
d’aquest Ajuntament per l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per
executar els acords anteriors, en el moment que concorrin els requisits legalment
establerts; per l’aprovació de tants acords i resolucions com siguin considerats necessaris
o convenients per la vehiculació de l’execució de l’encàrrec sempre i quan no suposin una
modificació substancial de l’encàrrec.
QUARTA.- Publicar a la plataforma de contractació pública de l’Ajuntament i de l’entitat
mercantil de referència, en els termes indicats a la Llei de contractes del sector públic,
l’encàrrec aprovat.
CINQUENA.- Disposar que l’eficàcia dels acords d’aprovació de l’encàrrec de gestió resta
condicionada a l’aprovació definitiva de la Memòria justificativa de la prestació de l’activitat
econòmica i de la forma de gestió del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys elaborada
per la Comissió d’Estudi creada per acord de ple de 28 de gener de 2021, per al canvi en
la forma de gestió de l’activitat d’escola bressol municipal, per tal que sigui prestada de
forma directa per una societat limitada mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
SISENA.- Notificar a l’entitat Koala Soluciones Educativas, S.A., actual prestatària del
servei, l’aprovació del text de l’encàrrec a mitjà propi, extrem que no interferirà en les
gestions que des de l’empresa COMU Sant Quirze del Vallès S.L.U. i l’Ajuntament estiguin
sent executades a l’efecte.
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I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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