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CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2020,
adoptà, entre d’altres, l’acord que en la seva part dispositiva diu el següent:
“16.-ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS LA GALERETA I
MARIA DOLORS MEDINA DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS A L’ENTITAT PÚBLICA
EMPRESARIAL INGESOL
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta i a proposta de la Comissió Informativa
d'Educació, Polítiques Actives d'Ocupació i RRHH, adopta el següent acord:
I.-Antecedents
L’Entitat Pública Empresarial Local Ingesol, fou creada per acord plenari adoptat en sessió de
data 30 de setembre de 2008. En el mateix acord s’aprovaren els seus Estatuts reguladors.
Aquests Estatuts han estat modificats per Acord Plenari el 29 de març de 2019 per tal
d’adaptar-los a les exigències normatives.
Constitueix l’objecte social d’Ingesol, entre d’altres, la gestió d’equipaments municipals.
Ingesol té consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic de l’Ajuntament el qual li
podrà fer encàrrecs de gestió en relació a les activitats compreses dins del seu objecte social.
Disposa dels recursos materials, humans i pressupostaris necessaris per a la consecució del
seu objecte social i els encàrrecs que rebi de l’Ajuntament. En aquest sentit l’art. 3.1 lletra g)
considera les entitats públiques empresarials a què es refereix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, com a part integrant del Sector Públic, essent considerats
com a poders adjudicadors (art. 3.3 d) LCSP).
Els encàrrecs que efectuï l’Ajuntament a Ingesol, no tindran la consideració jurídica de
contracte, seran d’execució obligatòria i es realitzaran d’acord amb les instruccions fixades
unilateralment per l’Ajuntament. Constitueixen antecedents de l’encàrrec de gestió que en
aquest moment es realitzar els següents:
-La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 11 de desembre de 2009, va
acordar encarregar a Ingesol la gestió integral de la llar d’infants, de titularitat municipal, La
Galereta, situada al Carrer de Cristòfol Colom, núm. 32-34, de Cambrils.
-El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de març de 2012, va aprovar l’encàrrec de la
gestió a Ingesol, de la llar d’infants, de titularitat municipal, Maria Dolors Medina, situada al
Carrer de La Mineta, núm. 1 de Cambrils.
II.- Per l’execució de l’encàrrec de gestió Ingesol haurà d’adequar la seva actuació a les
INSTRUCCIONS següents que li seran formalment comunicades:
PRIMER.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ
1.1.- El present encàrrec consisteix en la gestió integral de les llars d’infants de titularitat
municipal existents a data d’avui anomenades:
La Galereta, situada al carrer Cristòfol Colom, núm. 32-34 de Cambrils.
Maria Dolors Medina, ubicada al carrer de La Mineta, núm. 1 de Cambrils.
1.2.- La gestió que s’encarrega, inclou els següents serveis:
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1. Servei educatiu: Consistent en l’atenció educativa i assistencial dels infants de 0 a 3
anys de conformitat amb la normativa sectorial aplicable i amb les determinacions
que s’especifiquen en aquest document d’encàrrec.
2. Servei de menjador: Consistent en la provisió de l’esmorzar, el dinar i el berenar per
als infants usuaris de la Llar d’Infants que ho sol·liciti’n.
3. Serveis complementaris: D’acollida o permanència, de formació dels pares i les mares
i d’altres que es puguin crear relacionats amb la resta de serveis inclosos a l’encàrrec.
SEGON.- NATURALESA DE L’ENCÀRREC I RÈGIM JURÍDIC
2.1.- L’Ajuntament, en exercici de la potestat d’autoorganització, disposa de la capacitat per
establir mitjans de cooperació pública vertical, consistent en l’ús de mitjans propis
personificats. El resultat d’aquesta cooperació no es pot qualificar de contractual d’acord
amb allò que disposa la 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.
2.2.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 26/2010 de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques a Catalunya disposa que
l’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència, ni dels elements
substantius del seu exercici, com son la potestat de direcció, inspecció i control per assegurar
el bon funcionament del servei. Aquestes potestats inclouen la capacitat de modificar
lliurement dels seves característiques i requisits, quan raons d’interès públic ho facin
convenient.
2.3.- És responsabilitat de l’Ajuntament dictar les directrius que hi donin suport o en els
quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. Ambdues normes legals
estableixen els requisits, el contingut i les aportacions que en concepte de compensació
econòmica haurà d’aprovar l’Ajuntament en atenció al cost efectiu suportat per l’ens
encarregat.
2.4.- L’encàrrec serà d’obligat compliment pel mitjà propi personificat.
TERCER.- DURADA
3.1.- L’encàrrec de gestió tindrà una durada d’un curs escolar, amb efectes a partir del curs
escolar 2019-2020.
S’entén com a curs escolar, als efectes del present document, el període de temps comprés
des del mes de setembre de l’any al mes d’agost de l’any següent. Correspon a 4 mesos d’un
exercici pressupostari i 8 mesos de l’exercici pressupostari següent.
3.2.- Aquest termini serà prorrogable per un curs escolar més, curs 2020-2021.
QUART.- ORGANITZACIÓ I PRESTACIÓ DEL SERVEI
4.1.- La forma i les condicions de prestació del servei, la distribució i capacitat de les aules, els
aspectes organitzatius i pedagògics, el calendari i els horaris de funcionament del centre, els
criteris d’admissió d’alumnes i les tarifes a satisfer pels diferents conceptes, és regularan :
- mitjançant el Reglament regulador de la prestació del servei públic municipal d'Escoles
Bressol que es concreta per a cada curs en unes Normes de Funcionament específiques.
- per l’Ordenança fiscal núm. 18 Reguladora dels Preus Públics, que s’aprova cada any.
4.2.- Pel que fa al calendari, aquest atendrà el que cada any determini l'Ajuntament d'acord
amb el calendari oficial aprovat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. El
calendari s'elaborarà d'acord amb les necessitats de la població i serà aprovat per
l'Ajuntament, anualment, abans de la finalització del curs anterior.
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4.3.- L'horari del centre cobrirà de dilluns a divendres la franja des de les 8:00 h fins les 17:00
h. L'horari lectiu es revisarà cada curs i podrà ser modificat en funció de la normativa i/o de
les necessitats detectades i s’especicificarà a les normes de funcionament que seran
aprovades per l'Ajuntament.
4.4. El personal educador haurà d'atendre l'horari i les jornades laborals que figuren en el
projecte d'establiment del servei.
CINQUÈ.- INVENTARI I RELACIÓ DE BÉNS ADSCRITS AL SERVEI
L’Ajuntament adscriu al servei que s’encarrega la relació de béns que queden identificats en
l’inventari que forma part integrant de l’expedient de data 15/04/2020. Anualment s’haurà
d’actualitzar aquest inventari, amb les altes, baixes i modificacions que sofreixin durant
l’exercici anterior.
Tots els bens inventariats i que són necessaris per a la gestió del servei en cas de extingir-se
l’encàrrec de gestió reverteixen a l’Ajuntament de Cambrils, propietari de les llars d’infants.
SISÈ.- OBLIGACIONS I DRETS D’INGESOL
6.1.- OBLIGACIONS
a. La prestació del servei en els termes indicats en aquest encàrrec, així com la gestió,
preinscripció i matriculació dels infants al centre escolar.
b. El manteniment ordinari i la neteja de tot el conjunt de les instal·lacions i mobiliari,
tant dels edificis com les dels espais exteriors així com les despeses de
subministraments de serveis. Alhora, també s’haurà de fer càrrec de la reposició de
tots aquells immobilitzats o equipaments dels edificis que hi hagi la previsió que
puguin esgotar la seva vida útil i, per tant, s’hagi inclòs la reva reposició al
pressupost de l’exercici en vigor.
c. Tanmateix, es realitzarà manteniment correctiu ordinari i preventiu sempre que no
afecti elements estructurals
d. L’adquisició i reposició del material pedagògic, joguines, vestuari dels treballadors,
utillatge per a l’ús del servei de menjador.
e. El compliment de la normativa sectorial d’aplicació per a la correcta prestació del
servei. Tant d’aplicació amb caràcter general com sectorial, d’àmbit estatal,
autonòmic i local.
f. En especial es tindrà en consideració les condicions i requisits higiènics i sanitaris i de
seguretat aplicables a les llars d’infants; disposicions vigents en matèria laboral i de
seguretat social; de consum alimentari, de seguretat i d’actuació en supòsits
d’emergència.
g. La contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil pel desenvolupament de
l’activitat amb la cobertura per sinistre que determini la llei.
h. El compliment de les obligacions tributàries i fiscals que meriti l’exercici del servei
que s’encarrega mitjançant el present document d’encàrrec.
i. Tramitar, al seu càrrec, les autoritzacions i legalitzacions que exigeixi l’exercici del
servei que s’encarrega amb el present document d’encàrrec.
j. Presentar, anualment, i en els terminis establerts, la següent documentació:
i.1.- Documentació relativa al curs actual (Octubre)
- Relació de personal contractat, especificant jornada i tipus de contracte.
- Previsió pressupost del curs desglossat per partides d’ingressos i despeses i
diferenciades per servei lectiu, servei de menjador i acollides...
- Liquidació de l’any anterior en els terminis establerts legalment.
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i.2.- Documentació relativa al curs següent (durant el mes de juny)
- Proposta de programació general que haurà d’incloure la previsió de
necessitats de caràcter materials i personals.
- Relació de personal previst de contractar si s’escau.
i.3.- Documentació relativa al curs tancat (Abans del 15 d’octubre)
- Memòria de la gestió realitzada del curs tancat.
- Compte d’explotació definitiu. En el compte d’explotació s’hauran de
desglossar totes les partides d’ingressos i despeses mensualment així com
diferenciar els ingressos de servei lectiu i les del servei de menjador i de les
permanències, així com d’altres activitats que s’hagin realitzat.
- Informe de les desviacions produïdes respecte del pla econòmic i financer
aprovat inicialment per aquell curs.
6.2.- DRETS
a. Utilitzar les instal·lacions de titularitat municipal situades al Carrer de Cristòfol Colom,
núm. 32-34 i al carrer de La Mineta, núm. 1, adscrites al servei de les llars d’infants i
adaptar-les, si s’escau amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament, així com la resta de
béns i d’equipaments de propietat municipal necessàries per a la prestació dels
serveis.
b. Percebre les retribucions econòmiques de l’Ajuntament establertes per la clàusula
desena del present document d’encàrrec.
SETÈ.- POTESTATS I DEURES DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament, a més de les potestats i obligacions generals previstes pel Decret 179/1995
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), en el context de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, disposa dels següents drets, facultats i potestats que
tot seguit es relacionen:
7.1.- POTESTATS:
a. Aprovar i modificar el Reglament regulador del servei de les Llars d’infants
municipals de Cambrils.
b. Emetre les normes de funcionament específiques per a cada curs escolar.
c. Dictar les instruccions internes de funcionament.
d. L’àrea d’Educació de l’Ajuntament exercirà la tutela pel que fa a la planificació
seguiment, avaluació i inspecció del servei i les seves instal·lacions, i la documentació
relacionada amb l’objecte de l’encàrrec i dictar les ordres per mantenir o restablir la
prestació corresponent.
e. La fiscalització jurídica i financera s’exercirà a través de la Secretaria General,
Intervenció de Fons i Tresoreria de l’Ajuntament tal i com queda recollit als Estatuts.
f. Com a titular dels edificis adscrits a la prestació del servei de les llars d’infants,
l’Ajuntament es reserva el dret d’utilització dels espais fora de l’horari de prestació
del servei de llars d’infants, per a la realització de les activitats que estimi pertinents.
g. Demanar la documentació que estimi pertinent relativa a la gestió del servei.
h. Efectuar una auditoria econòmica i de compliment en finalitzar l’exercici econòmic
que inclourà la gestió de la totalitat d’Ingesol, juntament amb la d’aquest encàrrec.
7.2.- DEURES
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a. Garantir la el pagament de les retribucions econòmiques establertes i previstes per
aquest document d’encàrrec i la seva revisió i actualització anual, si s’escau. El
pagament d’aquesta aportació és realitzarà de forma prorratejada per mensualitats.
b. Realitzar el manteniment i les reparacions extraordinàries dels immobles de la seva
titularitat adscrits a la prestació del servei i de les seves instal·lacions com a
conseqüència de defectes de construcció o estructurals. Tanmateix quan hi hagi
reposicions extraordinàries d’immobilitzats que no s’hagin previst en el pressupost
d’Ingesol l’Ajuntament es farà càrrec d’aquelles que siguin necessàries per al correcte
funcionament del servei.
c. Tenir una pòlissa d’assegurança multirisc que cobreixi els danys materials produïts als
immobles de titularitat municipal que es cedeixen a Ingesol, per a l’encàrrec de
gestió.
VUITÈ.- RECURSOS HUMANS
Per tal de garantir l’execució de l’encàrrec rebut, Ingesol, per a l’adequada gestió de les dues
Llars d’Infants haurà de disposar del personal necessari, tant pel que fa al nombre de
persones treballadores com pel que fa a la titulació i experiència requerida per la legislació
sectorial vigent donant compliment a allò previst per l’art. 32.2.d) l’apartat 2n de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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. (LCSP).
Com a mínim, cada llar d’Infants haurà de disposar dels següent personal que haurà de
complir els requisits de titulació que estableix la legislació vigent:
● 1 Director/a 39 hores
● 1 Mestre/a 32 h
● 8 Tècnics/ques superiors en educació infantil (TEI) 38 h
La determinació mínima de personal és realitzarà tenint en compte la capacitat màxima de
cadascuna de les llars d’Infants, de forma que si l’ocupació de les llars es inferior al total de
places previstes per a cadascuna d’elles, el número de docents s’haurà d’adequar
proporcionalment a les necessitats educatives del servei i a la demanda.
Aquesta dotació s’ha d’ajustar als requisits establert per la normativa vigent, de manera que
s’hauran de garantir les ràtios per a cada nivell educatiu.
El personal adscrit al servei de llars d’infants estarà laboralment vinculat amb Ingesol i en cap
cas aquesta relació suposarà cap vincle laboral ni funcionarial amb l’Ajuntament.
Ingesol garantirà la correcta formació dels treballadors especialment en matèria de seguretat
en el treball, la qualitat del servei, la correcta uniformitat i actitud en el desenvolupament del
les tasques que els hi correspongui.
Per a la selecció del personal al servei de les Llars d’infants es seguiran els procediments
legalment establerts, es tindran en compte els principis de mèrit, capacitat, igualtat i
publicitat tant en la selecció de personal de règim temporal com fix.
L’òrgan de selecció de personal estarà constituït per les següents persones:
1 President/a: Regidor del departament d’Educació de l’Ajuntament
3 Vocals: (hauran de ser membres no electes)
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-Gerent d’Ingesol.
-Tècnic municipal de l’Àrea d’Educació
-Directora de la llar d’infants o d’una altra llar d’infants, si s’escau.
1 Secretari/a: El/La Secretari/a de l’Ajuntament o en qui delegui.
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NOVÈ.- RÈGIM CONTRACTUAL
9.1.- El règim jurídic de la contractació que realitzi Ingesol ve regulat per:
-

Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
- Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local (LRBRL).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 (LCSP).
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP).
9.2.- LIMITACIONS:
- Els contractes relacionats amb les activitats comercials i mercantils d’Ingesol
s’ajustaran a allò previst per la LCSP.
- Els encàrrecs que efectuï l’Ajuntament a Ingesol, no tindran la consideració jurídica
de contracte i seran d’obligat compliment.
- Ingesol, no podrà participar en les licitacions públiques convocades per
l’Ajuntament, del que és mitjà propi personificat, sens prejudici que, quan no
concorri cap licitador, pugui encarregar-li l’execució de la prestació objecte de les
mateixes.
- Ingesol només podrà contractar amb tercers els serveis de menjador i neteja de les
llars d’Infants, mitjançant els mecanismes previstos a la LSCP.
- La informació relativa als encàrrecs d'import superior a 5.000 euros haurà de
publicar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquesta mena
d'encàrrecs serà, almenys, el seu objecte, durada, les tarifes aplicables i la identitat
del mitjà propi destinatari de l'encàrrec, ordenant-se els encàrrecs per la identitat del
mitjà propi.
9.3

-

-

CONDICIONS DELS CONTRACTES:
INGESOL en compliment d’aquest encàrrec de gestió i de cara als negocis jurídics
que, en el seu cas celebri, restaran subjectes a les següents condicions:
a) El contracte quedarà sotmès a la LCSP, en els termes que siguin procedents,
d'acord amb la naturalesa de l'entitat que els celebri i el tipus i valor estimat dels
mateixos i, en tot cas, quan el mitjà propi no sigui un poder adjudicador se li
aplicaran les normes contingudes en el Títol I del Llibre Tercer de la present Llei.
b) L'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb
tercers no excedirà del 50 per cent de la quantia de l'encàrrec. No es consideraran
prestacions parcials aquelles que el mitjà propi adquireixi a altres empreses quan es
tracti de subministraments o serveis auxiliars o instrumentals que no constitueixen
una part autònoma i diferenciable de la prestació principal, encara que siguin part
del procés necessari per a produir aquesta prestació.

DESÈ. - MARC FINANCER
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Les relacions financeres entre Ingesol i l’Ajuntament derivades de l’execució de l’encàrrec de
gestió de les llars d’infants municipal fan referència a:
10.1.- MEMÒRIA ECONÒMICA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Forma part integrant de l’expedient d’aquest encàrrec la Memòria Econòmica elaborada per
la cap del departament municipal d’Educació de data 15/04/2020 a partir de les dades del Pla
econòmic i financer aportat per Ingesol que igualment forma part de l’expedient, expressió
a nivell agregat i analític dels resultats econòmics i dels recursos financers que Ingesol
preveu obtenir i aplicar a la gestió del present encàrrec durant el termini de vigència
d’aquest.
El Pla econòmic i financer serà objecte d’aprovació, revisió i actualització anualment
coincidint amb l’aprovació del pressupost municipal. Aquesta actualització serà objecte
d’aprovació per l’òrgan municipal competent, un cop aprovat pel Consell d’Administració
d’Ingesol.
L’Ajuntament de Cambrils exercirà a través de l’àrea d’Educació la tutela i supervisió
continuada per comprovar el grau d’acompliment dels objectius i l’adequada utilització dels
recursos que se li assignen. Aquesta tutela queda complementada per mitjà de la fiscalització
jurídica i financera, exercida a través de la Secretaria General, Intervenció de Fons i Tresoreria
de l’Ajuntament.
10.2.- FINANÇAMENT
El finançament d’aquest encàrrec es realitzarà mitjançant:
a. Cobrament de les tarifes pel preu públic del servei fixat anualment a l’ordenança
corresponent i que aporten les famílies directament o mitjançant sistema de tarifació
social de l’ajuntament.
b. Compensació tarifària del cost real del servei que no es cobreix amb els ingressos de
les tarifes segons la Memòria Econòmica elaborada a partir del Pla Econòmic
Financer de l’Annex 2 i que aporta l’Ajuntament, segons la tarifa fixada en termes de
preu/plaça per un import de 2.740,63 euros (o 2.740,22 euros) per al curs 2019/20 i
valorable en els següents, multiplicat pel nombre màxim d’alumnes de cada llar, 94
en el cas de La Galereta i 82 en el cas de la M Dolors Medina. Aquests imports aniran
a càrrec de dues partides diferenciades, i aprovades en el pressupost de l’exercici
2020. Una de 233.350 € per a la Galereta i una altra de 249.000 € per a la MD Medina.
c. La forma de pagament d’aquests imports a Ingesol es farà a través de l’operativa
inclosa a la Instrucció per la qual es desenvolupa el règim de control intern de
l’Ajuntament de Cambrils.
d. Operacions de crèdit amb o sense garantia hipotecaria.
10.3.- FISCALITAT
El règim jurídic al que estarà sotmesa la gestió del present encàrrec ve configurat per allò
previst pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les ordenances municipals preveuran les exempcions i bonificacions per a les activitats
encarregades a Ingesol.
Atès que és tracta d’un encàrrec que efectua l’Ajuntament a una entitat del sector públic i un
mitjà propi personificat (art 32.6 LCSP), el present encàrrec no esta subjecte a IVA.
ONZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
En l'execució de les prestacions encarregades i als efectes de garantir la confidencialitat de
les dades de caràcter personal de les que pugui tenir coneixement, respecte de les quals
l’Ajuntament en sigui responsable i Ingesol encarregat de tractament , aquesta haurà
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observar i guardar sota la seva responsabilitat les mesures establertes per la Llei orgànica
3/2018 , de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i el
Reglament (UE) 2019/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes.
DOTZÈ.- PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT, AVALUACIÓ I CONTROL DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ
Les tasques de planificació, supervisió i inspecció del compliment de l’encàrrec, pel que fa als
aspectes organitzatius i pedagògics correspondran al personal tècnic adscrit al departament
d’Educació de l’Ajuntament.
Així mateix s’estableix una Comissió de Seguiment que es reunirà de manera ordinària
mensualment i de forma extraordinària quan resulti necessari per garantir la correcta
execució de l’encàrrec de gestió.
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL.
Composició:
- Tècnic/-ca municipal,designada per l’àrea d’Educació, coordinador del Servei.
- Directors /-es de les Llars d’infants
- Sempre que ho considerin necessari assistiran la cap de l’Àrea d’Educació i el Gerent
d’Ingesol.
Funcions:
Seguiment i avaluació de l’execució de l’encàrrec de gestió de forma eficaç i eficient.
Planificació, coordinació i avaluació dels Projectes curriculars conjunts de les dues
llars d’infants de titularitat municipal.
Supervisió del procés de preinscripció i matrícula i l’oferta de places.
Establir els indicadors necessaris per mesurar els nivells d’acompliment de la
planificació realitzada i mesurar, qualitativa i quantitativament, el nivell d’assoliment
d’aquests objectius.
Qualsevol altra derivada de l’objecte de l’encàrrec de gestió.
Els treballs es duran a terme efectuant un seguiment continuat de gestió ordinària i de les
incidències que sorgeixin, efectuant una avaluació general en finalitzar cada curs escolar.
TRETZÈ.- SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI
L’Àrea d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils, immersa en la
cultura de la qualitat i la millora continua i certificada des de l’any 2006 en la norma ISO 9001
i des del 2018 en la UNE-EN ISO 9001:2015 manté el compromís d’un servei de qualitat als
ciutadans i ciutadanes per a tots els serveis que presta, tant directament com per altres
mitjans. En aquest sentit desenvolupa una avaluació qualitativa i quantitativa continua del
servei mitjançant diferents eines i instruments:
Es fixen uns indicadors generals els resultats dels quals s’obtenen de les enquestes de
satisfacció que es passen a les famílies al final de cada curs escolar en les quals es
valoren aspectes generals relatius a l’equipament, a l’organització, al procés educatiu
i a la participació i es recullen propostes de millora.
Ingesol, respondrà les peticions i suggeriments que la ciutadania faci arribar a
l’Ajuntament i que aquest els comuniqui, relacionades amb la qualitat del servei
prestat i que arribin via : Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), l’aplicatiu “L’Ajuntament
t’escolta”, allotjat a www.cambrils.org o altres formes de comunicació que es puguin
establir en un futur.
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Les actes de les reunions de la Comissió de Planificació, seguiment i control en la qual
es valoren diferents aspectes i es prenen les mesures correctives, de millora,
ampliació etc.
CATORZÈ.- FORMALITZACIÓ I PUBLICITAT
Atès que és tracta d’un encàrrec que efectua l’Ajuntament a una entitat del sector públic que
alhora és mitjà propi personificat (art 32.6 LCSP), aquest haurà de formalitzar-se en
document i ser publicat al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya.
La informació a publicar haurà de contenir l’objecte de l’encàrrec, la durada, les tarifes
aplicables i la identitat del mitjà propi.
QUINZÈ.- EXTINCIÓ DE L’ENCÀRREC
Per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar la forma de gestió del servei quan ho
cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment establert.
A l’extinció de l’encàrrec, l’Ajuntament succeirà universalment a Ingesol en els seus deures i
obligacions, sens perjudici de la possibilitat, en el seu cas, que l’Ajuntament presti el servei
per alguna altra de les formes de gestió de serveis públics establerts legalment.
III.- Vista la documentació integrant de l’expedient que és:
-Memòria descriptiva del servei redactada per la cap del departament municipal d’Educació
de data 15/04/2020
-Memòria econòmica elaborada per la cap del departament d’Educació de data 15/04/2020
prenent coma base el pla econòmic financer aportat pel gerent d’Ingesol
-Pla econòmic financer elaborat pel gerent d’Ingesol de data 15/04/2020
-Informe del gerent d’Ingesol de data 27/11/2019 acreditatiu de què més del 80% de
l’activitat d’Ingesol es realitza per encàrrec de l’Ajuntament.
-Inventari de béns adscrit al servei de data 15/04/2020.
IV.- Vists els informes de la Secretària General núms. 11 de data 15/04/2020 i 13 de data
21/04/2020.
V.- Vist l’informe de l’interventor de data 16/04/2020.

Essent que són d’aplicació els articles 32 de la Llei de contractes del sector públic, DF4ª de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre i els articles 22.2f) i 47.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local

S’acorda :
1. APROVAR l’encàrrec de gestió de les llars d’infants municipals La Galereta i Maria Dolors
Medina a l’entitat pública empresarial local INGESOL havent d’adequar aquesta la seva
execució a les instruccions detallades en la part expositiva d’aquest acord. Formen part
integrant d’aquest encàrrec la resta de documentació enumerada en l’apartat III de la
seva part expositiva.
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2. PUBLICAR aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cambrils.
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3. COMUNICAR aquest acord a Ingesol a través de la plataforma e-Notum del consorci
AOC.”
I perquè així consti, als efectes oportuns, a reserva de l’aprovació de l’acta de conformitat
amb el disposat amb l’art. 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Corporacions Locals, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Sra. alcaldessa.
Vist i plau,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

[firma]

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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