Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
INFORME TÈCNIC
I.- FETS
Vista l’ordenança fiscal núm. 31 que estableix la taxa per la prestació de serveis
d’ensenyaments especials en edificis municipals aprovada en sessió ordinària del Ple de
data 29 d’octubre de 2020 que en no haver-se presentat al·legacions durant el període
d’informació pública (BOPB de 28 de desembre de 2020).
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:
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PRIMERA.-. L’escola d’adults és un àmbit clau de les polítiques educatives, essencial per
donar formació de segona oportunitat i de retorn al sistema educatiu, així com formació
permanent a les persones que, per diversos motius, volen iniciar o reprendre la seva
formació i millorar les seves competències tècniques i professionals.
SEGONA.- Per tal acompanyar i facilitar els aprenentatges sovint es prepara i distribueix
diferents dossiers elaborats pel mateix centre entre l’alumnat. Fins a l’actualitat es feia el
cobrament d’aquest material mitjançat l’ordenança fiscal 16, article 6è, epígraf 3. Es valora
convenient d’incloure la quota de material amb un preu unificat per curs i pel material que es
preveu que es lliurarà en cada curs a l’epígraf corresponent a l’escola d’adults.
TERCERA.- La disposició d’exempció de la taxa per a aquelles persones que es trobin en
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió socials en seguiment de l’equip de Serveis Socials
comportarà una millora de les oportunitat d’accés per a un col·lectiu que necessita la
formació com a element clau per a la superació de la situació social en què es troba,
facilitarà l’establiment i compliment dels plans de treball acordats amb el Serveis Socials, i
millorarà l’eficiència administrativa tant de cara a l’usuari com de cara a la mateixa
administració.
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IV.- PROPOSTA:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposen les següents modificacions:
Única.- S’ elimina el contingut de l’article 5è sobre beneficis fiscals i es modifica la redacció
de l’article sobre la Quota Tributària per incloure l’establiment de la quota de material,
l’exempció de pagament i que queda redactat de la següent manera:
OF
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Epígraf
I
I
I
l
l
l
l
l
l

Escola d’Adults
Tarifa única curs escolar
Assignatures anuals:
Programa instrumental
Programa general
Assignatures quadrimestrals
Programa instrumental
Programa general
Quota de material cursos anuals
Quota de material cursos quadrimestrals

Import
50,00€
20,00 €
40,00€
10,00€
20,00€
40,00€
10,00€

Bonificació
S’estableix la bonificació del 100% de les taxes que afecten el serveis d’escola d’adults per a
aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, risc d’exclusió social i estiguin
en seguiment de l’equip de Serveis Socials del municipi.
Per acreditar la situació de vulnerabilitat caldrà informe emès pels Serveis Socials.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de
l’expedient objecte del present informe.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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