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Ref. Exp.: 171/2019/SQSCR

Certificat d’acord de Ple

HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Extraordinària de Ple que va tenir lloc el dia 05/11/2019, va adoptar l’acord 
que literalment transcriu a continuació: 

ANTECEDENTS

La societat municipal COMU va ser creada l’any 2001, i té per objecte a l’actualitat les 
promocions urbanístiques i d’habitatge públic i administrar les finques propietat de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense incloure la facultat de disposició.

Al llarg de tots aquests anys la societat ha realitzat diferents promocions d’habitatge,  
essent el període comprès entre els anys 2015-2019, dedicat a aconseguir el sanejament 
de l’empresa, així com de treballar per encarar nous reptes. 

Precisament, el mandat de govern pels propers 4 anys (2019-2023) té com a un dels seus 
grans objectius la reactivació del tema de les polítiques públiques d’habitatge, i la seva 
funció social. Com a exemple, la ubicació de la regidora d’habitatge, que forma part de 
l’Àrea de Presidència.

Els darrers anys, si bé han servit per sanejar a la societat i per anar gestionant el dia a dia 
de la mateixa, es disposava d’un gerent amb una dedicació menor ( 1/3 de la seva 
jornada). La voluntat del nou consistori sorgit arrel de les passades eleccions municipals, 
vol remarcar la funció social de l’habitatge, impulsant polítiques de lloguer, planificació i 
rehabilitació d’habitatges, així com atorgaments d’ajuts de lloguer i/o subvencions, l’impuls 
de la oficina local d’habitatge i la planificació urbanística. 

En data 16 de setembre de 2019 es va notificar al Sr. Juan Manuel Iserte Gil el preavís de 
finalització del seu contracte laboral d’alta direcció que l’unia com a gerent de la societat 
municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L.

Tot i això, atès que el procés de designació de la nova Gerència s’havia perllongat en el 
temps i donades les dificultats de gestió interna de la societat, se li va notificar el dia 21 
d’octubre d’enguany el manteniment de la relació laboral existent fins al 15 de novembre 
de 2019, o fins al nomenament i formalització del contracte del/ de la nova Gerent.

El Ple municipal en funcions de Junta General de la societat municipal COMU SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS, S.L. en sessió extraordinària de 26 de setembre de 2019 va 

Certificat d'acord de Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General de la societat
COMU Sant Quirze del Vallès, SL

HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de la Junta General de la societat COMU Sant
Quirze del Vallès, SL

Que la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament en funcions de Junta General de la
societat COMU Sant Quirze del Vallès, SL que va tenir lloc el dia 5 de novembre de 2019, va
adoptar l'acord que literalment es transcriu a continuació:
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aprovar les bases reguladores i la convocatòria que havia de regir el procés de designació 
del/la Gerent de la societat.

Les Bases i la convocatòria es van publicar al BOPB el 30 de setembre de 2019.

La Comissió de selecció el dia 22 d’octubre de 2019 va emetre acta sobre el 
desenvolupament del procés selectiu. En aquesta acta es constatà l’empat existent entre 
els aspirants amb major puntuació total (NIF…853D i …642R), i en consideració al fet que 
les bases del procés no feien cap previsió en el cas d’empat i a la naturalesa del contracte 
laboral que es formalitzaria, d’alta direcció, i per tant basat en la confiança, la Comissió 
acordà elevar aquest empat, juntament amb tota la documentació de l’expedient, a la 
Junta General de la societat, per a que nomeni a aquella persona que sota el seu criteri 
s’avingui més al perfil de Gerent que cerca aquesta Junta.

Aquest equip de govern, previ anàlisi de la documentació que integra l’expedient i amb 
especial èmfasi en els currículums dels dos aspirants i el resultat de les proves ha conclòs 
que, tal i com al Comissió de Selecció ha manifestat, tots dos aspirants estan 
perfectament capacitats i son adequats per al desenvolupament del càrrec, tot i que tenen 
un perfil diferent.

L’aspirant amb NIF …853D presenta un perfil propi de gestió de polítiques públiques 
d’habitatge, amb experiència en treball transversal i amplis coneixements en gestió a 
l’Administració Local.

L’aspirant amb NIF...642R  presenta un perfil propi gerencial de societats municipals de 
construcció d’habitatge públic, amb àmplia experiència en direcció i gestió de projectes 
constructius d’habitatges, actuacions urbanitzadores i dotacions comunitàries. 

En consideració al model de gestió de les polítiques públiques que l’actual equip de 
govern cerca en tota la esfera de competències locals, es proposa el nomenament de 
l‘aspirant amb NIF …853D.

FONAMENTS DE DRET

Articles 12.5 i 25 dels Estatuts de la Societat Municipal de Responsabilitat Limitada 
COMU, Sant Quirze del Vallès, aprovats per acord plenari en data 30 de novembre del 
2000.

Reial Decret 1382/1985, d’1 d’ agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial del personal d’Alta Direcció.

Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
societats de capital.
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

 Primer. Cessar el gerent Sr. Juan Manuel Iserte Gil, amb NIF 52.399.134-M, les 
circumstàncies del qual consten al Registre Mercantil.  

Segon. Nomenar gerent de la societat COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L. a la Sra. 
Ana Maria Vivas i Barnola, major d’edat, divorciada, amb domicili al carrer Portugal, 
número 30-36, 2D de Sabadell (08192), amb NIF 40.558.853D, nascuda el dia 3 de març 
de 1968, qui tindrà les facultats establertes als estatuts socials, i les que li atorgui el 
Consell d’Administració, d’acord amb l’establert en els articles 22 i 25 dels Estatuts 
Socials.  

Tercer. El contracte que es signi tindrà una durada màxima de 4 anys, i s’estableix un 
període de prova de 6 mesos.

Quart. Facultar a la presidenta de la societat, a la secretària i a la Sra. Anna Maria Vivas i 
Barnola per a què, indistintament, puguin comparèixer davant notari per atorgar els 
documents públics i/o privats que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i 
subsanació, per a la constància i efectivitat de l’anterior acord, i en general per a que 
realitzin tot el necessari per aconseguir la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Cinquè. Notificar els presents acords als aspirants del procés de designació de Gerent.

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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