Acta Ple núm. 5/2013

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 19 DE JUNY DE 2013.
A Gandesa, sent dos quarts de deu del vespre del dia 19 de juny de 2013, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els membres de la
Corporació Municipal que tot seguit es relacionen, convocats prèviament pel
Sr. Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz.
Regidors:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Joan Taulats Soler.
-Sra. Raquel Mulet Moreno.
-Sra. Montserrat Mateu Amades.
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, després de comprovar l’existència del quòrum necessari, va
disposar el començament de la sessió amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 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, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats:
1) Ratificació si s’escau, de la urgència de la sessió.
El Sr. Alcalde va exposar que la urgència de la sessió era motivada per la
necessitat d’endegar el més aviat possible l’expedient de contractació de la
gestió del servei de la llar d’infants, a fi d’adjudicar el nou contracte abans del
pròxim curs escolar. El Sr. Alcalde va sol·licitar al Ple de la Corporació
Municipal que ratifiqués la urgència de la sessió.
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De conformitat amb el que preveu l’article 79 del RDL 2568/1986, de 28 de
novembre;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Ratificar la urgència de la sessió i continuar amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
2) Aprovació si s’escau,
del plec de clàusules econòmicoadministratives que regirà el contracte de gestió del servei públic
de la Llar d’Infants de Gandesa,
mitjançant concessió,
procediment obert, tràmit ordinari.
El Sr. Alcalde va exposar que a l’agost de 2010 l’Ajuntament havia aprovat
l’establiment del servei públic de la llar d’infants i gestionar-lo de forma
indirecta, mitjançant concessió. Va dir que el contracte de gestió del servei
s’havia adjudicat a l’empresa “Residència Tercera Edat l’Onada, SL” i tenia
vigència fins el 31 d’agost de 2013. Va exposar que després de valorar les
diferents opcions i atesa la complexitat del servei en qüestió, considerava
adient que el servei es continués prestant de la mateixa forma, ja que per altra
part, no hi havia massa diferència entre els costos de la gestió directa i la
indirecta.
Va dir el Sr. Alcalde que després de diverses reunions amb els Grups
Municipals per parlar de la proposta del nou plec de clàusules econòmicoadministratives que regiria el contracte de gestió del servei, el plec s’havia
millorat i adequat a la situació actual, marcada sobretot per les subvencions
que atorgava actualment la Generalitat de Catalunya per al funcionament de
les llars d’infants municipals.
Sr. Alcalde va exposar que l’actual plec de clàusules era molt similar a
l’anterior; les tarifes a pagar els usuaris del servei eren idèntiques, excepte per
la carmanyola, que s’havia apujat a 55,00€,
s’havia ajustat el preu que
pagaria l’Ajuntament per alumne i curs i el termini de la concessió era igualment
de tres anys, prorrogables, per evitar que damunt les Eleccions Municipals
finalitzés la concessió. El Sr. Alcalde va proposar al Ple de la Corporació
aprovar el nou plec de clàusules econòmico-administratives que havia de regir
el contracte de gestió del servei públic de la Llar d’Infants.
El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal APG-FIC va manifestar
que el seu Grup no votaria a favor de la proposta perquè considerava que
s’havia de fer una reflexió profunda sobre aquest tema en diversos aspectes,
com per exemple, l’aportació econòmica que faria l’Ajuntament de 770,00€ per
alumne i curs, tant pels nens de Gandesa com pels de fora. Va dir que ficar
diners de Gandesa per a gent de fora era complicat de justificar-ho. Va dir que
el termini de la concessió li semblava correcte però que al ser un tema urgent
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de resoldre potser havia comportat certa precipitació i que si s’hagués tractat
abans aquest tema, pot ser es podria haver arribat a un consens.
El Sr. Alcalde va contestar que s’estava parlant de garantir un servei municipal,
que això no s’havia d’oblidar. Va dir que entenia que s’estava fent una lectura
molt política i partidista dels 770,00€ per alumne i curs que pagaria
l’Ajuntament. Va dir que en tot cas, era un servei que se l’havien trobat
muntat, que s’havia de garantir la seva continuïtat i tirar-lo endavant.
Per la seva part, el Regidor Sr. Jaume Solé Altadill, del Grup Municipal CiU va
manifestar que l’Ajuntament també havia de garantir la prestació d’altres
serveis municipal que eren igualment deficitaris, com el servei de recollida de
la brossa.
El Regidor Sr. Ramon Lluís Vidal, del Grup Municipal APG-FIC va dir que
potser feia falta celebrar alguna reunió més per arribar a un consens entre tots
els Grups Municipals.
Efectuat tot un seguit de deliberacions al respecte;
Vistos els articles 5è. i 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 275 a 289 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, 249, 258, 259 i 277 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, 228 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE,
APG-FIC:

VA ACORDAR amb l’abstenció del Grup Municipal

PRIMER: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives que regirà
el contracte de gestió del servei públic de la Llar d’Infants de Gandesa
mitjançant concessió, procediment obert, tràmit ordinari.
SEGON: Sotmetre el plec aprovat a informació pública per un termini de vint
dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes per
l’Ajuntament, amb el benentès que en cas de no haver-n’hi cap, el plec de
clàusules esdevindrà aprovat definitivament i s’iniciarà la licitació del contracte.
3) Aprovació provisional si s’escau, de la derogació de l’ordenança
fiscal 39, reguladora de la taxa pel servei de la Llar d’Infants de
Gandesa.
El Sr. Alcalde va exposar que el servei de la llar d’infants es prestava de forma
indirecta, mitjançant una empresa concessionària en virtut d’un contracte, i
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que les tarifes que es cobraven als usuaris s’ajustaven més a un preu públic
que a una taxa.
En aquest sentit, proposava al Ple de la Corporació
Municipal derogar l’Ordenança fiscal 39, reguladora de la taxa pel servei de la
llar d’infants i aprovar l’establiment del corresponent preu públic.
Vistos els articles 22.2 e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 15 al 19, 20 i 23 al 27 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, 178 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 i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la derogació de l’Ordenança Fiscal 39,
reguladora de la taxa pel servei de la Llar d’Infants de Gandesa.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
trenta dies, a efectes de reclamacions, amb el benentès que de no haver-n’hi
cap, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu.
TERCER: Determinar que el present acord entrarà en vigor un cop es publiqui
la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà quan
entre en vigor el nou preu públic pel mateix servei.
4) Aprovació provisional si s’escau, de la imposició i ordenació del
preu públic pel servei de la Llar d’Infants de Gandesa i de
l’Ordenança fiscal 40 que l’ha de regular.
El Sr. Alcalde va exposar que aquest punt anava vinculat a l’acord anterior i
que la seva proposta era la d’imposar un preu públic pel servei de la llar
d’infants de Gandesa, el qual es prestava de forma indirecta, mitjançant
concessió, amb les mateixes tarifes previstes a la taxa derogada i aprovar
tanmateix l’ordenança fiscal núm. 40 que l’havia de regular.
Vistos els articles 22.2 e) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 15 al 19, i 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, 178 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 i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició i ordenació del preu públic per
la prestació del servei de la Llar d’Infants de Gandesa, regulat mitjançant
l’Ordenança fiscal núm. 40, amb les següents següents:
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1. Matrícula:
Nens empadronats a Gandesa :
82,50€
Nens no empadronats a Gandesa: 99,00€
2. Material:

44,00€

3. Menjador: 121,00€/mes, amb servei de càtering.
55,00€/mes, amb carmanyola.
7,70€, tarifa esporàdica
4. Quota mensual d’escolarització:
Nens empadronats a Gandesa: 110,00€/mes
Nens no empadronats a Gandesa:132,00€/mes
5. Servei d’acollida:
-Tarifa mensual:
1 hora:
28,60€
2 hores:
57,20€
-Tarifa esporàdica:
1 hora al dia; 3,30€
2 hores al dia; 6,60€
6. Servei previst al Programa “Minuts Menuts”: 1,00€/hora
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de
trenta dies, a efectes de reclamacions, amb el benentès que de no haver-n’hi
cap, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu.
TERCER: Determinar que el present acord entrarà en vigor un cop es publiqui
la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà a partir
de la mateixa data.
5) Resposta al requeriment de la Subdelegació del Govern, referent a
la contractació temporal per part de l’Ajuntament, de personal
laboral per servei determinat.
Fet avinent el requeriment de la Subdelegació del Govern de data 28.05.2013,
sol·licitant informació addicional sobre la contractació de personal laboral
temporal aprovada per Resolució de l’Alcaldia núm. 172 de data 27.09.2012;
Atès que un cop revisat l’expedient es tracta de la contractació laboral temporal
del Sr. Bautista Antolí Hostau, com a oficial 3a. paleta, per a efectuar els
treballs de formació de voreres del carrer Alcalde Joaquim Jardí i de la
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pavimentació de vials interiors del Cementiri Municipal, durant un termini de 6
mesos, al 70 per 100 de la jornada laboral;
Atès que les obres esmentades s’havien de fer amb urgència ja que afectaven
a serves municipals mínims de prestació obligatòria;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar la urgència i la necessitat de la contractació laboral del
Sr. Bautista Antolí Hostau, com a oficial 3a. paleta, per un termini de 6 mesos
per a efectuar obres municipals per administració que afectaven serveis
mínims de prestació obligatòria, segons Resolució de l’Alcaldia-Presidència
núm. 172/2012, de data 27.09.2012.
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Subdelegació del Govern per al
seu coneixement i als efectes escaients.
TERCER: Modificar l’enunciat de l’assumpte a tractar, en el sentit d’afegir-hi el
text següent: “Aprovació si s’escau, de la resposta a la Subdelegació del
Govern........”.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a quart d’onze del vespre de la data assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, dinou de juny de dos mil tretze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

