Identificació de l’expedient: 3016/2021 2942
Assumpte: Modificacions de les ordenances reguladores de preus públics per l'exercici
2022 i següents

DECRET D’ALCALDIA

Fets:

Dolors Puig Gómez
Blanca Arbell Brugarola
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23/09/2021 Alcaldessa

Signatura 2 de 2

23/09/2021 Secretària accidental

Vista la provisió d’Alcaldia de 6 de setembre de 2021, relativa a la incoació d’expedient per
aprovar les modificacions de l’ordenança general reguladora de preus públics i l’ordenança
reguladora dels preus públics per serveis de l’escola bressol municipal que hagin d’entrar en
vigor el dia 1 de gener de 2022.
Vista la proposta formulada pel departament d’Educació, de modificació de l’ordenança
reguladora dels preus públics per serveis de l’escola bressol municipal,
Vista la proposta formulada pel departament de Cultura, de modificació de l’ordenança
general reguladora de preus públics
Vistes les memòries econòmico-financeres justificatives del cost dels serveis que
acompanyen les propostes d’establiment o modificació de preus públics, de conformitat amb
l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
Fonaments de drets
Vist el que disposen els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant al règim jurídic
dels preus públics.
Vist el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local.
Vist que d’acord amb l’article 133.2 de la LPACAP, i sense perjudici de la consulta prèvia a
la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti als drets i interessos legítims de les
persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, amb
l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar les aportacions addicionals que
es puguin fer per altres persones o entitats.
Vist que l’anterior precepte no regula cap termini específic per al tràmit d’audiència prèvia, i
atenent al que disposa l’article 82.2 de la LPACAP.
D’acord amb la clàusula residual prevista a l’article 21.1, lletra s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
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Primer.- APROVAR l’avantprojecte modificació de les següents ordenances reguladores de
preus públics amb efectes 1 de gener de 2022, segons annex a la resolució.



Ordenança general reguladora de preus públics
Ordenança reguladora dels preus públics per serveis de l’escola bressol municipal.

Segon.- ORDENAR la seva publicació al Portal web de l’Ajuntament de Canet de Mar
durant el termini de 10 dies hàbils amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats,
d’acord amb allò previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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ANNEX I.- MODIFICACIONS
I.- Modificacions de l’ordenança reguladora dels preus públics per serveis de l’escola
bressol municipal
Única.- Es modifica l’annex de quotes, que queda redactat de la manera següent:
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“
ANNEX. QUOTES DEL PREU PÚBLIC
1.-Servei d’escolaritat
1.A. Modalitat jornada completa (matí i tarda)
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
1.B.- Modalitat mitja jornada (només matins) (1)
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.
3.- Quota servei menjador
Menú diari i monitoratge. Usuari fix
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic
Berenar fix
Berenar esporàdic
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).
5.- Sortides a la granja
Per alumne i activitat (inclou activitat i transport en autocar)

Import
165,00 €
123,75 €
148,50 €
94,00 €
70,50 €
84,50 €
13,81 €
27,63 €
1,89 €
3,78 €
6,81 €
8,38 €
0,66 €
0,84 €
75,00 €
25,00€

(*) 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.

(1)Els preus públics pels serveis d’escolaritat a mitja jornada, aprovats per la Junta de
Govern Local en sessió de data de 4 de juny de 2020 i publicats al Butlletí Oficial de la
Província de data 8 de juny de 2020, únicament seran d’aplicació en el supòsit que les
instruccions dictades per les autoritats educatives quant a la prestació del servei no permetin
la seva realització en horari de matí i tarda. En el cas que no operin restriccions a l’horari
d’obertura, s’aplicarà sempre i en tot cas la quota d’escolaritat a jornada complerta.”
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II.- Modificacions de l’ordenança general reguladora de preus públics
Única.- Es modifica l’annex de quotes, per afegir un nou epígraf VIII Teatre municipal
VIII
1.-
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2.-

ENTRADES AL TEATRE MUNICIPAL
Espectacles adreçats al públic familiar
Tipus A Familiar: Entrada
Tipus A Familiar: Entrada bonificada:
Tipus A Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
Tipus B Familiar: Entrada
Tipus B Familiar: Entrada bonificada:
Tipus B Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
Espectacles adreçats a tots els públics
Tipus A Tot Públic: Entrada
Tipus A Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus A Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Tipus B Tot Públic: Entrada
Tipus B Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus B Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Tipus C Tot Públic: Entrada
Tipus C Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus C Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Espectacles bonificats en calendari oficial de festius
Als efectes dels preus d’aquest epígraf, gaudeixen d’entrada bonificada:
- Majors de 65 anys
- Persones en situació d’atur.
- Menors de 12 anys i estudiants que cursin ensenyaments reglats.
- Titular de carnet de biblioteques públiques de Catalunya
- Membres de família nombrosa i/o monoparental
- Reserva prèvia i reserva de grups superiors a 10 persones
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Import
6,00 €
5,00 €
10,00 €
8,00 €
7,00 €
16,00 €
12,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
13,00 €
30,00 €
20,00 €
18,00 €
45,00 €
4,00 €

