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Identificació de l’expedient: 3016/2019 2275
Assumpte: Aprovació del preu públic del servei municipal d'escola bressol i la seva 
ordenança reguladora

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 
de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració 
del projecte d’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’escola 
bressol municipal, es duu a terme una consulta pública, a través del Portal de Transparència 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, i pel termini de 10 dies naturals, amb l’objectiu de recollir 
l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la 
futura norma.

En compliment del precepte esmentat, el marc en el qual es planteja aquesta ordenança és 
el següent:

a) Antecedents

Les tarifes del servei municipal d’escola bressol, prestat en règim de gestió indirecta i 
modalitat de concessió de serveis, es troben regulades en l’ordenança que, de conformitat 
amb allò que disposa l’apartat 6è de l’ article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL), introduït la disposició addicional 12a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, va aprovar el Ple, en sessió de 21 de juny de 
2018, i 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.

En data 11 de juny de 2019, en sessió extraordinària i urgent, el Ple de l’Ajuntament va 
acordar incoar expedient de resolució del contracte de concessió del servei d’escola bressol 
municipal en concórrer dues causes de resolució del contracte tipificades en l’article 211,1,i) 
i f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i intervenir el servei 
per tal de garantir la realització de les mesures necessàries i indispensables per evitar un 
greu trastorn al servei públic, de conformitat amb l’art. 213.6 de la LCSP; la qual cosa ha 
suposat que a partir d’aquesta data i mentre duri la intervenció, l’Ajuntament exploti 
directament el servei percebent les tarifes satisfetes pels usuaris (arts. 263.2 i 293 LCSP).

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. La incoació del 
procediment de resolució fa necessari iniciar també els tràmits per modificar el règim jurídic 
de les contraprestacions econòmiques exigides pel servei d’escola bressol, derogant 
l’ordenança de tarides i aprovant una nova ordenança reguladora de preu públic.
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b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa

Amb l’aprovació d’ordenança reguladora de preu públic pel servei d’escola bressol es vol 
millorar la seguretat jurídica dels usuaris del servei quant a la satisfacció de les 
contraprestacions econòmiques exigides en concepte d’escolaritat, menjador, berenar , 
acollida i altres.
 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La necessitat de l’aprovació de la norma ve donada per la inadequació de les 
contraprestacions econòmiques regulades a l’article 20, apartat 6è, del TRLHL, a l’escenari 
de resolució del contracte de concessió de serveis. 

L’oportunitat de la mesura s’explica per la conveniència d’adaptar la normativa municipal 
amb anterioritat a l’inici del curs escolar 2019/2020.

d) Els objectius de la norma

L’objectiu de la norma és adequar la regulació de la contraprestació econòmica exigida pels 
serveis prestats a l’escola bressol municipal a la situació de fet sorgida del procediment de 
resolució del contracte de concessió de serveis sense perjudici de la tramitació de 
l’expedient de modificació de forma de gestió d’aquest.

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Es considera que no hi ha solucions alternatives no reguladores.

Al municipi existeixen activitats d’ensenyament infantil de 0 a 3 anys de titularitat privada, de 
manera que, de conformitat amb el que estableix l’article 41 TRLHL en connexió amb l’article 
20.1.B del mateix cos legal, la contraprestació econòmica que s’exigeixi per la prestació 
d’aquest servei haurà de ser preu públic i no taxa.

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a 
través dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en particular:

- A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Canet de Mar (Carrer Ample, 11 
08360 Canet de Mar)

- A través de l'e-Tram, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya (https://canetdemar.cat/tramits)

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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