INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 291/2018
Identificació de l’expedient
Informe per l’aprovació de la forma de gestió directa del servei de les llars d’infants
municipals de Calafell d’acord amb l’expedient 5117/18.
Fets
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2443/2018 de data 30 de maig s’ha incoat
expedient per modificar la forma de gestió dels servei de llars d’infants del municipi de
Calafell.
2. Figura en l’expedient la memòria justificativa des dels punts de vista social, jurídic,
econòmic i organitzatiu de la necessitat de modificar la forma de gestió, així com el
Projecte de Reglament per al funcionament del servei.
3. S’adjunta en l’expedient informe tècnic sobre la viabilitat econòmica de la
remunicipalització de les 4 llars d’infants públiques existents a Calafell.

Fonaments de dret
1. Articles 22, 25, 26 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL).
2. Articles 52, 66, 67, 245 – 251 i 268 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).
3. Articles 6, 7, 153, 158 – 162 i 246 a 257 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
4. Articles 20,21,22,23,24,25,26,27 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5. L'art. 4.1 b) 5º del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic
dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Consideracions

2. En el pressupost prorrogat de l’exercici 2017 existeixen les aplicacions pressupostàries
E01/3210/2090000 i E01/3210/2279917 per fer front a les despeses de gestió
indirecte del servei a través de contractes administratius. D’acord amb l’informe de
viabilitat econòmica d’internalització del servei, s’han considerat dos tipus de llars. Una
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1. El pla de viabilitat econòmic financer que s’exposa en l’expedient per la gestió directa
dels servei de llars d’infants municipals es considera adequat i assumible per
l’Ajuntament.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bed0a46c16d84e88820679fe62757fc2003

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

de 61 places (tipus 1) i una de 74 (tipus 2). L’estudi ens diu que és un servei deficitari, i
per tant, caldrà una aportació de l’Ajuntament per tal de cobrir els costos del serveis i
garantir la qualitat. Aquesta aportació seria de 87.857,76 €/curs en les llars tipus 1 i
60.259,55 €/curs per les llars tipus 2. Per tant, estaríem parlant, actualment per les 4
llars, d’una aportació necessària de 265.636,41 €/curs. En el supòsit que es planteja,
s’iniciaria pel curs 2018-2019 i abarcaria un trimestre de l’exercici 2018. En
conseqüència, caldrà aprovar el pressupost de l’exercici 2018 tenint en compte la
dotació econòmica per fer front a un trimestre, 88.545,47€.
3. Tal com es preveu a la memòria justificativa, la Corporació ja té aprovats els preus
públics per sufragar les despeses originades per la prestació de l’esmentada activitat.
Així mateix, inclou un anàlisis del mercat, relatiu a la oferta i la demanda existent, a la
rentabilitat, un informe sobre el cost del servei i el seu compte d’explotació.
4. En l’avaluació de la sostenibilitat financera, cal dir que s’entén, com la capacitat per
finançar els compromisos presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i
morositat de deute comercial d’acord amb la regulació establerta per la LOEPSF . Per
tant, i donat que és un servei ja existent que la Corporació prestava de forma indirecte
des de l’any 2005 i, on es feia càrrec de les despeses existents de cànon i contracte
de concessió complint tots els ítems que implica la sostenibilitat financera, la previsió
és, d’acord amb els costos de l’estudi de viabilitat, de compliment de la sostenibilitat.

Conclusions
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Amb les consideracions esmentades, s’informa favorablement la proposta d’aprovació
inicial de l’establiment i la regulació del servei de gestió directa de les llars d’infants
municipals.
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