Identificació de l’expedient: 3016/2021 2942
Assumpte: Modificacions de les ordenances reguladores de preus públics per l'exercici
2022 i següents
INFORME TÈCNIC
I.- FETS
Vistos els preus públics pels serveis de l’escola bressol municipals aprovats pel Ple, prèvia
avocació puntual de la competència delegada en la Junta de Govern Local, i en vigor des de
1 de setembre de 2019, entre els quals hi ha el servei d’escolaritat.
Vista l’ordenança reguladora del preu públic pel servei d’escola bressol municipal, aprovada
provisionalment pel Ple en sessió de 1 d’agost de 2019 (BOP 8 d’agost de 2019), que quedà
definitivament aprovada en no haver-se presentat al·legacions durant el període d’informació
pública (BOP 9 d’octubre de 2019).
Vista la modificació de l’esmentada ordenança reguladora aprovada provisionalment pel Ple
en sessió de 25 de juny de 2020 (BOP 2 de juliol de 2020), que quedà definitivament
aprovada en no haver-se presentat al·legacions durant el període d’informació pública (BOP
25 d’agost de 2020)
Vista la modificació de l’esmentada ordenança reguladora aprovada provisionalment pel Ple
en sessió de 29 d’octubre de 2020 (BOP 4 de novembre de 2020), que quedà definitivament
aprovada en no haver-se presentat al·legacions durant el període d’informació pública (BOP
28 de desembre de 2020).
Vista la modificació de l’esmentada ordenança reguladora aprovada provisionalment pel Ple
en sessió extraordinària de 5 d’agost de 2021 que està en tràmit per a la serva aprovació
definitiva.
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II.- FONAMENTS DE DRET:
-

Articles 41 a 48 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL),
aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març,

-

Articles 22.2.d)., 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local,

-

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,

-

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,

-

Articles 60 i ss del Reglament d’obres, serveis i activitats, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny,

III.- CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.-. L’escola bressol és un àmbit clau de les polítiques educatives, essencial per
poder donar resposta a les necessitats d’una etapa crucial en la vida dels infants i de les
seves famílies. d’oportunitats. L’ l’educació primerenca, i en especial en l’etapa dels zero als
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tres anys, es fonamental en el posterior desenvolupament dels infants. Per això l’escola
bressol treballa per oferir als infants entorns educatius, formatius i enriquidors tant dins del
centre com en l’entorn.
SEGONA.- El claustre de l’EMB El Palauet programa una sortida anual a un espai,
equipament o instal·lació de fora de municipi que té a veure amb la descoberta de l’entorn i
els aprenentatges que els infants van adquirint. El preu d’aquesta sortida no està inclòs al
preu públic establert per Ajuntament de Canet de Mar i tampoc és previst com a tarifa que
han de assumir les famílies.
IV.- PROPOSTA:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposen les següents modificacions:
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Única.- Es modifica la redacció de l’annex de quotes per incloure una cinquena quota per
cobrir el cost de la sortida i que queda redactat de la manera següent:
ANNEX. QUOTES DEL PREU PÚBLIC45 Import
1.-Servei d’escolaritat
1.A. Modalitat jornada completa (matí i tarda)
Quota ordinària. Per alumne i mes
165,00 €
Quota 2 o més germans al centre. Per 123,75 €
alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o 148,50 €
monoparental. Per alumne i mes
1.B.- Modalitat mitja jornada (només matins) (1)
Quota ordinària. Per alumne i mes
94,00 €
Quota 2 o més germans al centre. Per 70,50 €
alumne i mes.
Quota membre de família nombrosa o 84,50 €
monoparental. Per alumne i mes
2.-Serveis complementaris d’acollida
½ hora extra diària. Usuari fix. Quota
13,81 €
mensual
1 hora extra diària. Usuari fix. Quota
27,63 €
mensual
½ hora extra diària. Usuari esporàdic.
1,89 €
Quota per servei.
1 hora extra diària. Usuari esporàdic.
3,78 €
Quota per servei.
3.- Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
6,81 €
Menú diari i monitoratge. Usuari
8,38 €
esporàdic
Berenar fix
0,66 €
Berenar esporàdic
0,84 €
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en 75,00 €
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autocar).
5.- Sortides
Visita a la granja

25,00€

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
La regidora d’Educació
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Tècnic/a municipal
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