Identificació de l’expedient: 1274/2019 2306
Assumpte: Canvi de gestió del servei d'escola bressol municipal

Memòria del projecte de Reglament del Servei d’Escola Bressol Municipal

Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 19 de desembre de 2002 va aprovar inicialment
la memòria justificativa, el projecte d’establiment, el reglament regulador del servei, el reglament
de règim intern i l’estudi economicofinancer per a l’obertura i el funcionament del Servei d’Escola
Bressol Municipal. Transcorregut el termini d’informació pública, aquest acord va esdevenir
d’aprovació definitiva. El servei va quedar establert en la modalitat de gestió indirecta.
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de data 26 de juliol va acordar l’adjudicació
del contracte per la gestió de l’Escola Bressol Municipal El Palauet a l’empresa Serveis
d’Educació No Formal (SENFO) per als cursos 2018-2019 i 2019-2020.
En data 11 de juny de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar incoar expedient
de resolució de contracte i la intervenció del servei i es dicta provisió per tal d’iniciar els tràmits
d’elaboració de l’expedient de canvi de gestió.

L’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es proposa, en base a
la competència municipal per establerta a la normativa de règim local o sectorial consistent en
l’article 25 o) de la Llei de bases de règim local a l’article 159.4 de la Llei d’Educació de
Catalunya.

Problemes
que
es Mitjançant aquest reglament es pretén adequar les condicions d’ús i
pretenen solucionar
funcionament del centre al nou tipus de gestió.
amb la iniciativa
Possibles
solucions Per al bon funcionament del servei cal adequar el reglament a la
alternatives regulatòries i nova forma de gestió. D’acord amb el Reglament d’obres i serveis
no regulatòries
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, és
necessari disposar de reglament del servei que estableixi el règim
jurídic de la prestació. No es contempla una alternativa no
reguladora.
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Per la modificació del Reglament del servei per tal d’adaptar-lo a la nova forma de gestió s’haurà
de seguir la tramitació que estableixen els articles 159, 160 i concordants del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Serveis
Administra 539a03298cf24f5f84fc8af3243ea015001
Codi Segur de Validació
ció
Url de validació
Electrònica https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Necessitat i oportunitat
de la seva aprovació

Per al bon funcionament del servei cal adequar el
reglament a la nova forma de gestió. D’acord amb el
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, és necessari disposar de
reglament del servei que estableixi el règim jurídic de la
prestació. No es contempla una alternativa no reguladora.

Objectius de la norma

Els principals objectius del reglament són:
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Definir la línia pedagògica del centre.
Definir les tipologies de servei.
Definir l’organització i funcionament del servei
Definir la relació amb els usuaris i les seves famílies
Establir els òrgans de participació i gestió
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