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Identificació de l’expedient
RATIFICAR DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2018/2811, DE 22 DE JUNY, D’APROVACIÓ INICIAL
DEL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Fets
El 22 de juny de 2018, l’alcalde ha dictat el decret núm. 2018/2811, que es transcriu literalment
a continuació:

“Identificació de l’expedient
EXPEDIENT 2018/5117. APROVACIÓ INICIAL DEL 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.
3. Des de l’establiment d’aquest servei, ha funcionament mitjançant gestió indirecta a través dels
contractes administratius.

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.
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4. A dia d’avui, existeixen en el municipi 4 llars d’infants municipals, algunes amb contractes
administratius a punt de vèncer (el 31 d’agost de 2018) i d’altres en procés de resolució de
mutu acord (incoats pels decrets d’Alcaldia núm. 2799 i 2800 de data 22 de juny de 2018).
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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.
7. El 30 de maig de 2018, el decret d’Alcaldia núm. 2443 va acordar incoar expedient per a
modificar la forma de gestió del servei de llars d’infants del municipi de Calafell, i, requereix
informes a la Regidoria d’Ensenyament i la Secretaria General.
8. El 15 de juny de 2018, el secretari informa sobre el procediment a seguir per a tramitar
aquest expedient.
9. El 15 de juny de 2018, la tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell informa sobre
l’estat actual de les llars d’infants del municipi.
10.
El 20 de juny de 2018, la TAG de Tresoreria informa sobre la viabilitat econòmica de la
remunicipalització de les 4 llars d’infants públiques del municipi de Calafell.
11.
L’empresa ARC, Despatx d’Advocats i Consultors, S.L.P ha informat sobre l’afectació
d’aquest acord en el personal actual de les llars d’infants municipals.
12.

Consta a l’expedient la documentació següent:
a) Memòria justificativa del canvi de forma de gestió proposat.
b) Projecte d’establiment, que contempla els canvis que es proposen. Incorpora un
estudi econòmic financer.
c) Reglament del servei.
d) Informe de la Intervenció Local sobre la sostenibilitat financera de les propostes
plantejades, de conformitat amb el previst en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Fonaments de dret

2. Articles 85 i 85 ter LRBRL.
3. Articles 246.1, 249, 252, 255 TRLMRLC.
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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) i l’article 22.2.f de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), correspon al Ple, entre
d’altres, aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
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4. Articles 153, 159, 160, 162 188, 190, 191, 211 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Resolució
És per això que resolc,
1. Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei de llars d’infants del
municipi de Calafell, passant d’una gestió indirecta a una gestió directa mitjançant la societat
mercantil local amb capital social íntegrament públic, CEMSSA.
2. Aprovar inicialment la modificació de la Memòria justificativa, del Projecte d’establiment (que
incorpora l’estudi econòmic financer) i del reglament del servei de llars d’infants del municipi
de Calafell.
3. 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. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les
entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.
4. Notificar aquest acord a les empreses que actualment estan prestant el servei d’escoles bressol
per tal que siguin coneixedores que deixaran de prestar el servei un cop finalitzi la vigència del
contracte administratiu o bé un cop s’aprovi el rescat definitiu, segons correspongui.
5. Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació.”
Acord
Es proposa a la Comissió Informativa de Transparència i Participació l’adopció del següent acord:

L’alcalde

Ramon Ferré Solé
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Únic.- Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 2018/2811, de 22 de juny de 2018.
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