Identificació de l’expedient: 3016/2019 2275
Assumpte: Proposta d'acord al Ple d'aprovació de preu públic pels serveis d'escola bressol
municipal i aprovació provisional de la seva ordenança reguladora
CRISTINA CABRUJA I SAGRÉ, secretaria accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 1 d'agost de 2019, va
acordar:
1.3.1. APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESCOLA BRESSOL
I DE LA SEVA ORDENANÇA REGULADORA

Blanca Arbell Brugarola

Signatura 2 de 2

02/08/2019 Alcaldessa

Fets:
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 20, apartat 6è, del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per la disposició
addicional 12a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Ple de
l’Ajuntament, en sessió de 21 de juny de 2018, va aprovar l’Ordenança reguladora de les
tarifes del servei municipal d’Escola bressol, que quedà definitivament aprovada en no
haver-se presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública, essent publicat el text
íntegre de la nova ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de
setembre de 2018,
Atès que, d’acord amb l’article 20.6 TRLHL, tenen caràcter de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que
es percebin per la prestació dels serveis públics a que es refereix l’apartat 4 d’aquest
precepte, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió
indirecta, i en concret, les exigides per l’explotació d’obres o la prestació de serveis, en
règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats
de capital íntegrament públic i la resta de fórmules de Dret privat,
Atès que, amb la conclusió del procediment de resolució del contracte de concessió iniciat
en data 11 de juny de 2019, la contraprestació econòmica exigida als usuaris deixarà de
tenir encaix en el supòsit de fet recollit en l’article 20.6 del TRLHL,

Cristina Cabruja Sagré

Signatura 1 de 2

02/08/2019 Secretaria

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1263/2019, de data 19 de juliol, pel qual es resol:
“Primer.- Ordenar l’inici d’expedient de derogació de l’ordenança reguladora de les tarifes del
servei municipal d’Escola bressol, i la seva substitució per una ordenança reguladora de
preu públic per la prestació del servei d’escola bressol.
Segon.- Ordenar l’obertura d’un tràmit de consulta prèvia de 10 dies naturals mitjançant
anunci al Portal de transparència de l’Ajuntament.
Tercer.- Ordenar al departament de Tresoreria l’elaboració de la proposta d’acord
corresponent i de la memòria econòmica justificativa del cost del servei.
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Quart.- Comunicar la present resolució als departaments d’Educació, Intervenció i
Secretaria.”
Vist el tràmit de consulta prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
procediment administratiu comú, per un període de 10 dies naturals, iniciat el dia 19 de juliol
de 2019 mitjançant anunci al Portal de transparència de l’Ajuntament
Fonaments de drets
De conformitat amb el que estableix l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que autoritza a les
entitats locals a establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats
de la seva competència per als quals no concorri cap de les circumstàncies previstes en
l’article 20.1.B TRLHL, que són les que defineixen l’àmbit objectiu de les taxes per prestació
de serveis o realització d’activitats administratives,

02/08/2019 Alcaldessa

Vist el certificat emès per secretaria, de data 19 de juliol de 2019, segons el qual en el cens
d’activitats del municipi de Canet de Mar hi consta registrada almenys una activitat
d’ensenyament infantil de 0 a 3 anys de titularitat privada, de manera que no concorre la
circumstància prevista a l’article 20.1.B.b) del TRLHL,

Blanca Arbell Brugarola

Signatura 2 de 2

Vist que l’ensenyament infantil del cicle de 0 a 3 anys no té caràcter servei o activitat de
sol·licitud o recepció no voluntària per part dels beneficiaris del mateix, als efectes d’allò
previst en l’article 20.1.B.a) del TRLHL,

Vist que el TRLHL no regula el procediment d’aprovació, modificació i supressió dels preus
públics, i sense perjudici que el Tribunal Suprem, en sentència de 14 d’abril de 2000, va
assenyalar que, en el cas dels preus públics, en no tenir naturalesa de tributs, s’estableixen
o modifiquen per un acord del Ple o, per delegació, de la Comissió de Govern (actual Junta
de Govern Local) sense necessitat de seguir el procediment previst als articles 15 a 19 per
les ordenances fiscals, ni tant sols d’utilitzar la forma d’ordenances segons procediment de
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

Vist que, fent ús de la previsió continguda en l’article 47.1 TRLHL, el Ple de la corporació, en
sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords d’aprovació dels preus públics,

Cristina Cabruja Sagré
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02/08/2019 Secretaria

Atès que les especificitats del servei municipal d’escola bressol fan aconsellable que l’acord
d’establiment dels preus públics que s’hagin d’exigir als usuaris vagi acompanyat d’una
regulació pròpia i diferenciada de la continguda en l’ordenança general reguladora dels
preus públics,
Atès que, de conformitat amb l’article 22.2.d). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, el Ple és l’òrgan competent per aprovar ordenances, quedant
exclosa la delegació de l’exercici d’aquesta competència en l’Alcaldia o la Junta de Govern
Local, d’acord amb l’apartat 4t del mateix article.
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Vista la memòria econòmica justificativa del cost del servei municipal d’escola bressol
desenvolupat al centre “El Palauet”, que s’incorpora a l’expedient, en compliment d’allò
previst a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,
Malgrat la regla de quantificació general dels preus públics prevista a l’article 44.1 TRLHL, i
vist que concorren les raons socials i d’interès públic que, d’acord amb l’apartat 2n d’aquest
precepte, permeten fixar un import del preu públic inferior al cost del servei que es presta o
l’activitat que es realitza,
Vist allò que estableixen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local, quant al procediment general d’aprovació de les ordenances municipals,
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 60 i ss del Reglament d’obres, serveis i
activitats, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,

Blanca Arbell Brugarola
Cristina Cabruja Sagré
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02/08/2019 Secretaria

Signatura 2 de 2

02/08/2019 Alcaldessa

Vista la fiscalització favorable de l’interventor,
El Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara,
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas
Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego
González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma Bosch Alsina i dos vots en contra dels
regidors Jordi Castellà Andrés i Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Aprovar inicialment la la supressió de les tarifes del servei municipal d’escola
bressol i l’ordenança reguladora de les mateixes, aprovada pel Ple en data 21 de juny de
2018.
SEGON.- Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local, per acord de 4 de
juliol de 2019, als efectes únics i exclusius de la tramitació del present expedient d’aprovació
i ordenació de preus públics del servei de l’escola bressol.
TERCER.- Aprovar els següents preus públics pels serveis que es presten a l’escola bressol
municipal, amb efectes des de 1 de setembre de 2019:
1.-Servei d’escolaritat
Quota ordinària. Per alumne i mes
Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes
2.-Serveis complementaris d’acollida
½ hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
1 hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
½ hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.
1 hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.

Import
165,00 €
123,75 €
148,50 €
13,81 €
27,63 €
1,89 €
3,78 €

3.- Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic

6,81 €
8,38 €
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Berenar fix
Berenar esporàdic
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).

0,66 €
0,84 €
75,00 €

(*) Prestacions de serveis subjectes però exemptes d’IVA segons article 20.1.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.

QUART.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels preus públics per serveis de
l’escola bressol municipal, segons annex a la proposta d’acord.
CINQUÈ.- Condicionar els acords dels punts tercer i quart a l’aprovació de l’acord del punt
primer.

Signatura 2 de 2

Blanca Arbell Brugarola
Cristina Cabruja Sagré

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Els acords definitius d’aprovació d’aquesta ordenança, així com el seu text íntegre, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor un cop
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, havent-se també d’anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència al Butlletí oficial de la província en què s’hagi publicat el text íntegre.

02/08/2019 Secretaria
Signatura 1 de 2

02/08/2019 Alcaldessa

SISÈ- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança reguladora dels preus públics del
servei d’escola bressol municipal durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 41, apartat 1r, del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei
d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança, i que tindrà naturalesa d’ingrés de
dret públic no tributari.

Blanca Arbell Brugarola
Cristina Cabruja Sagré
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02/08/2019 Secretaria

Signatura 2 de 2

02/08/2019 Alcaldessa

Article 2n.- Supòsit de fet
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i
vigilància dels nens, servei de menjador, servei d’acollida, i altres complementaris propis de
les escoles bressol, quan aquests es realitzi en règim de gestió directa per l’Ajuntament o els
seus organismes autònoms.
Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic els pares i mares o tutors legals dels menors
alumnes matriculats que es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Quota
1. La quantia del preu públic serà la següent:
1.-Servei d’escolaritat
Quota ordinària. Per alumne i mes
Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes
2.-Serveis complementaris d’acollida
½ hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
1 hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual
½ hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.
1 hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.

Import
165,00 €
123,75 €
148,50 €
13,81 €
27,63 €
1,89 €
3,78 €

3.- Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic
Berenar fix

6,81 €
8,38 €
0,66 €
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Berenar esporàdic
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).

0,84 €
75,00 €

(*) Prestacions de serveis subjectes però exemptes d’IVA segons article 20.1.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.- Gaudiran d’una reducció del 50% sobre la quota del preu públic pels serveis d’escolaritat
els alumnes que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació infantil, siguin retinguts a
l’escola bressol, per indicació de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del
Departament d’Ensenyament, i estiguin en situació socio-econòmica desafavorida. Per
gaudir de la reducció caldrà presentar, a més de la sol·licitud, dictamen o informe de l’EAP i
informe dels serveis socials en relació a la situació socioeconòmica.
5è.- Naixement de l’obligació

Blanca Arbell Brugarola
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02/08/2019 Alcaldessa

1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la realització
de l'activitat que justifica la seva exigència, encara que no hagi estat autoritzat.
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que ultrapassin els
límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions no autoritzades i és
compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o altres mesures
que corresponguin.
2.- L'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial del preu públic. En
particular:
a) En el moment de formalitzar la matrícula del curs, s’exigirà el dipòsit de l’import de la
primera quota mensual (setembre) del servei d’escolaritat.
b) En el moment de liquidar les quotes d’escolaritat dels mesos de desembre i juny,
s’exigirà, respectivament, el 50% de la quota d’escolaritat de juliol.
3.- Les quotes pels serveis d’escolaritat i les quotes pels serveis de menjador, berenar i
acollida en la modalitat d’usuari fix es meritaran el primer dia del mes.
Als efectes dels imports previstos a l’article 4t, únicament es consideraran usuaris fixos dels
serveis de menjador, berenar i acollida els que hagin sol·licitat expressament l’alta com a
tals.

Cristina Cabruja Sagré

Signatura 1 de 2

02/08/2019 Secretaria

4.-Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no
es presta o desenvolupa, procedirà la devolució de l’import corresponent.
5.- Sense perjudici del que disposen els apartats 3r i 4t d’aquest article, s’estableixen les
següents regles de prorrateig de les quotes en les altes i baixes d’usuaris dels serveis
d’escolaritat i dels serveis de menjador, berenar i acollida en la modalitat d’usuari fix, que no
coincideixin amb l’inici i final del curs:
a) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà l’import
total de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del mes, es
liquidarà el 50% de l’import de la quota mensual.
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b) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà el 50%
de l’import de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del mes, es
liquidarà l’import total de la quota mensual.
L’ajuntament efectuarà les devolucions d’ingressos que corresponguin en aplicació de les
regles de prorrateig regulades en aquest apartat.
No es contempla el prorrateig en la quota de l’activitat de piscina.
6è.- Normes de gestió i recaptació
1.- Es gestionaran mitjançant autoliquidació
a) La quota d’escolaritat corresponent al mes de setembre, satisfeta en forma de dipòsit
en el moment d’efectuar la matrícula.

Blanca Arbell Brugarola
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b) En els casos en què l’alta d’un/a alumne/a es produeix un cop ja iniciat el curs, la
quota d’escolaritat corresponent al mes de l’alta.
A aquest efecte, l’administració expedirà l’abonaré corresponent per tal que l’obligat faci
l’ingrés en el termini màxim de 10 dies naturals.
Els serveis de caràcter esporàdic, malgrat es meritin amb cada prestació de serveis, es
liquidaran, per mesos vençuts, mitjançant el procediment de l’apartat 2n.
2.- Les quotes posteriors a la satisfeta en dipòsit en la matrícula o amb l’alta en el servei es
notificaran col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró del preu públic durant un
període de 20 dies hàbils.
El padró s’aprovarà dins dels 5 primers dies hàbils de cada mes, i serà comprensiu de:
-

Les quotes d’escolaritat del mes en curs
Les quotes del servei de menjador, berenar, acollida i altres del mes anterior, ja
siguin en la modalitat d’usuari fix o esporàdic.
En els mesos de setembre, gener i abril, de les quotes trimestrals de l’activitat de
piscina.

Cristina Cabruja Sagré
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02/08/2019 Secretaria

L’import de les diferents quotes es podrà unificar en un únic rebut desglossant els conceptes
que l’integren.
Les quotes incloses en el padró seran posades al cobrament durant els dos mesos posterior
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació i exposició pública del
padró al Butlletí Oficial de la Província.
En el cas de pagament mitjançant domiciliació bancària, el rebut es posarà al cobrament en
la data que fixi l’anunci.
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Les autoritzacions de dèbit en compte s’hauran de lliurar a la Tresoreria municipal, segons
model normalitzat i es consideraran vàlides mentre no es comuniqui la seva revocació per
part de l’obligat.
3- Les quotes acreditades i no satisfetes en període voluntari s’exigiran per la via de
constrenyiment, de conformitat amb la normativa vigent.
4.- Es podran subscriure convenis amb empreses que prestin serveis de xec guarderia, vals,
tiquets o instruments similar per tal de facilitar el pagament de les quotes establertes en
aquesta Ordenança.
En tot cas, els convenis subscrits i la seva gestió hauran de respectar l’establert a la
normativa general tributària i restant que sigui d’aplicació.
L’obligació de pagament únicament s’entendrà satisfeta en el moment que l’empresa que
presti el servei de xec guarderia hagi efectuat l’ingrés a l’Ajuntament.

02/08/2019 Alcaldessa

Disposició final
Aquesta ordenança, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a Canet de
Mar el ----------------------, començarà a regir el dia ----------------------------, i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.
I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al
qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, a la vila de Canet
de Mar

Signatura 2 de 2

Blanca Arbell Brugarola
Cristina Cabruja Sagré

Vist i Plau
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