A data 27 de maig de 2020 i amb registre d’entrada número 2020/1918, el Sr.
Joan Josep Izquierdo Cases actuant en representació de l’entitat Fundació
Privada En Xarxa, presentà una instància sol·licitant la reobertura de la llar
d’infants municipal prevista pel dia 1 de juny, aportant la documentació
següent: un informe de reobertura de la llar d’infants i el pla d’obertura de
centre, que incorpora els protocols específics d’organització, de mesures
sanitàries i de neteja i desinfecció.

JORDI CABRE MARTORELL

Posteriorment, en data 16 de març de 2020 es va emetre el decret de l’alcaldia
2020/315 en que s’identificaven els serveis bàsics i estratègics de necessària
garantia per part de l’ajuntament, entre els que no s’hi contemplava el de la
Llar d’infants, i es reiterava el tancament establert, fins que el canvi de
circumstàncies permetés la reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els
equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu,
educatiu o associatiu.
L’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per la flexibilització de determinades
restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 2 de el Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, inclou la regió sanitària de Tarragona en aquesta fase de
desescalada.
L’article 49 de L’Ordre referida, relatiu a les mesures de flexibilització que
poden adoptar les administracions educatives, d’acord amb les
determinacions del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig de 2020, estableix
que es podran flexibilitzar les mesures de contenció i la represa de les
activitats presencials en centres educatius no universitaris.
La Generalitat de Catalunya ha aprovat el “pla d’obertura de centres educatius
en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021”,
que entre d’altres mesures i específicament per a les llars d’infants, en territoris
en fase 2 de desescalada, preveu les següents: reobertura sempre que es
confirmi el compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene i la
realització de les mesures d’adequació d’espais i de reorganització de la llar,
amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1 anys.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Mitjançant Decrets de l’alcaldia 2020/306 i 2020/308, de 12 de març de 2020
es van tancar, i fins a nou avís, entre d’altres, la Llar d’infants Municipal.
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Examinats l’informe per a la reobertura de a llar d’infants i el pla d’obertura que
inclou els protocols d’higiene i neteja presentats per l’entitat Fundació Privada
En Xarxa, es conclou que s’adeqüen a allò prescrit pels Departaments de
Sanitat i Educació de la Generalitat.
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Alhora, la concessionària calcula que el sobrecost per a l’aplicació de les
mesures preventives establertes legalment és de 1.050 € mensuals, sense
que en la documentació consti cap document justificatiu de la xifra expressada.
Examinat l’article 36 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a la forma dels
actes administratius regula el procediment i la constància de les resolucions
dictades verbalment.
Vistes les facultats que em confereix l'art. 53 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.
En conseqüència Resolc:
Primer.

Autoritzar a la Fundació Privada En Xarxa a reprendre l’activitat de
gestió de la llar d’infants municipal, autoritzant-ne la seva reobertura
a partir del dia 1 de juny de 2020.

Segon. Establir les següents condicions particulars:
Complir diligentment les determinacions del “pla d’obertura de
centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs
2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els
estudis del curs 2020-2021” i dels protocols que han elaborat amb
aquest objecte.
Complir quantes determinacions, observacions o recomanacions
estableixin les autoritats educatives i sanitàries competents en cada
moment, adequant els protocols propis de l’espai a aquelles.
Tercer.

Deixar en suspens el reconeixement del sobrecost de la prestació
del servei per manca de justificació del mateix, tot requerint la
concessionària que presenti una memòria econòmica justificada per
tal de restablir l’equilibri econòmic de la concessió, moment a partir

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

1831562c1d394653ab841978517623bf001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/491 - Data Resolució: 04/06/2020

del que es valorarà aquest extrem. Se us atorga un termini de 10
dies per tal que presenteu la documentació requerida, d’acord amb
l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu des les administracions públiques.
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Notificar aquesta resolució a la persona interessada fent constar que
si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix a interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cinquè. Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.
El Catllar, a data de la signatura digital.
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Quart.
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