Identificació de l’expedient
EXPEDIENT 2018/5117. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER AL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE
LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Fets

1. L’1 de febrer de 2005, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la memòria justificativa,
el projecte d’establiment, el reglament regulador del servei, el reglament de règim intern i
l’estudi econòmic-financer per a l’obertura i el funcionament de dues noves llars d’infants
municipals.
2. Transcorregut el termini d’informació públic, aquest acord va esdevenir d’aprovació definitiva i
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 122, de 28 de maig de 2005.

4. A dia d’avui, existeixen en el municipi 4 llars d’infants municipals, algunes amb contractes
administratius a punt de vèncer i d’altres en procés de rescat per part de la Corporació.
5. El 7 de març de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar una moció per a l’estudi de la
municipalització dels serveis públics externalitzats de l’Ajuntament de Calafell.

Ramon Ferré i Solé

6. Un d’aquests serveis és les llars d’infants, respecte de les quals es considera que podria ser
més idoni que es gestionessin de forma directa per l’Ajuntament o un dels seus ens.
Fonaments de dret

1. Segons l’article 52.2.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), correspon al Ple, entre
d’altres, aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. En el
mateix sentit es pronuncia l’article 22.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL).
2. L’article 249 TRLMRLC i l’article 85 LRBRL parlen de les diferents formes de gestió dels serveis
públics.
3. L’article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals regula les diferents formes de gestió dels serveis públics
locals. I en concret, el seu apartat 5, disposa que el canvi de la forma de gestió d’un servei
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3. Des de l’establiment d’aquest servei, ha funcionament mitjançant gestió indirecta a través dels
contractes administratius.
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exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a
les quals es refereixen els articles 159 i 160 ROAS.
Resolució
És per això que resolc,

1. Incoar expedient per a modificar la forma de gestió del servei de llars d’infants del municipi de
Calafell.
2. Requerir a la Regidoria d’Ensenyament perquè en el termini de 10 dies, informi sobre l’estat
actual de les llars d’infants municipals.
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3. Requerir a la Secretaria General, perquè en el termini de 10 dies, informi sobre el procediment
legal a seguir per dur a terme aquesta modificació.
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