Identificació de l’expedient: 3016/2020 3576
Assumpte: Proposta d'acord aprovació provisional modificació ordenances preus públics
CLARA PÉREZ GONZÁLEZ, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar,
CERTIFICO:
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Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'octubre de 2020, va
acordar:
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als articles
51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i
83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració
dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a
la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per deu vots a favor dels regidors Blanca
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel
Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart
Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, sis vots en contra dels regidors
Marián Gómez Téllez, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi
Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i una abstenció de la
regidora Sílvia Tamayo Mata. Tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació en els
termes següents:
2.1.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES REGULADORES
DE PREUS PÚBLICS PER L'EXERCICI 2021 I SEGÜENTS
Fets:
Vist que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 1 d’octubre de 2020 es va incoar l’expedient
d’aprovació de les modificacions de l’ordenança general reguladora dels preus públics, de
l’ordenança reguladora del preu públic pel servei municipal d’escola bressol i de l’ordenança
reguladora del servei d’atenció domiciliària que hagin d’entrar en vigor a 1 de gener de 2021.
Vista la proposta formulada per la tècnica del departament d’Educació, de modificació de
l’ordenança reguladora del preu públic per serveis de l’escola bressol.
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Vista la proposta formulada per la coordinadora de Benestar Social, de derogació de
l’ordenança reguladora del preu públic pel servei municipal d’ajuda a domicili.
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 1593/2020, de 5 d’octubre, s’ha resolt aprovar
l’avantprojecte de derogació de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora del preu públic pel
servei municipal d’atenció domiciliària, i l’avantprojecte de modificació de l’ordenança
reguladora del preus públic per serveis de l’escola bressol municipal, ambdós amb efectes 1
de gener de 2021.
Vist que l’avantprojecte de modificació normativa ha estat sotmès al tràmit d’audiència prèvia
previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, mitjançant publicació de l’anunci al Portal web de
l’Ajuntament durant el termini de 10 dies hàbils, amb l’objecte de donar audiència als
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ciutadans afectats.
Vist que durant el tràmit d’audiència prèvia, comprès entre els dies 6 i 20 d’octubre de 2020,
no s’han formulat aportacions,
Fonaments de drets
De conformitat amb el que estableix l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que autoritza a les
entitats locals a establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats
de la seva competència per als quals no concorri cap de les circumstàncies previstes en
l’article 20.1.B TRLHL, que són les que defineixen l’àmbit objectiu de les taxes per prestació
de serveis o realització d’activitats administratives,
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Vist que, fent ús de la previsió continguda en l’article 47.1 TRLHL, el Ple de la corporació, en
sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local
l’adopció dels acords d’aprovació dels preus públics,
Vist que el TRLHL no regula el procediment d’aprovació, modificació i supressió dels preus
públics, i sense perjudici que el Tribunal Suprem, en sentència de 14 d’abril de 2000, va
assenyalar que, en el cas dels preus públics, en no tenir naturalesa de tributs, s’estableixen
o modifiquen per un acord del Ple o, per delegació, de la Comissió de Govern (actual Junta
de Govern Local) sense necessitat de seguir el procediment previst als articles 15 a 19 per
les ordenances fiscals, ni tant sols d’utilitzar la forma d’ordenances segons procediment de
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
Atès que, de conformitat amb l’article 22.2.d). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, el Ple és l’òrgan competent per aprovar ordenances, quedant
exclosa la delegació de l’exercici d’aquesta competència en l’Alcaldia o la Junta de Govern
Local, d’acord amb l’apartat 4t del mateix article.
Vist que les modificacions proposades no afecten a l’import dels preus públics i, per tant, no
és preceptiva l’elaboració de les memòries econòmiques justificatives del cost dels serveis o
activitats en compliment d’allò previst a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes
i preus públics,
Vist que en el present expedient no s’escau acreditar el compliment de la regla de
quantificació general dels preus públics prevista a l’article 44.1 TRLHL, o, en el seu cas, la
concurrència de raons socials i d’interès públic que, d’acord amb l’apartat 2n d’aquest
precepte, permeten fixar un import del preu públic inferior al cost del servei que es presta o
l’activitat que es realitza,
Vist allò que estableixen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local, quant al procediment general d’aprovació de les ordenances municipals,
l’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, i els articles 60 i ss del Reglament d’obres, serveis i
activitats, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
Considerant la delegació efectuada pel Ple, mitjançant acord de 4 de juliol de 2019,
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Vista la fiscalització de l’interventor,
El Ple municipal acorda per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep
M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas
Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada i Jordi Castellà Andrés i
cinc abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego
González, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina:
Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local , per acord de 4
de juliol de 2019, quant a l’aprovació dels preus públics, als efectes únics i exclusius de la
tramitació del present expedient.
Segon.- SUPRIMIR el preu públic pel servei d’ajuda a domicili.
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Tercer.- APROVAR inicialment la derogació de l’ordenança reguladora del preu públic servei
d’ajuda a domicili, amb efectes 1 de gener de 2021.
Quart.- APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic pels
serveis d’escola bressol municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons detall contingut
en ANNEX 1, així com el seu text refós, contingut en l’ANNEX 2, amb efectes 1 de gener de
2021.
Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Els acords definitius d’aprovació d’aquesta ordenança, així com el seu text íntegre, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor un cop
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, havent-se també d’anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència al Butlletí oficial de la província en què s’hagi publicat el text íntegre.
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Sisè.- COMUNICAR el present acord a l’administració de l’Estat i de la Comunitat
Autònoma.
ANNEX I. MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Única.- Es modifica l’article 5è, Naixement de l’obligació, que queda redactat de la següent
manera:
“1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la realització
de l'activitat que justifica la seva exigència, encara que no hagi estat autoritzat.
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2.- El període impositiu de les quotes d’escolaritat és mensual.
En el supòsit d’altes i baixes d’usuaris dels serveis que no coincideixin amb l’inici i final del
curs, s’aplicarà el prorrateig de la quota d’escolaritat per quinzenes, de manera que:
a) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà l’import
total de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del mes, es
liquidarà el 50% de l’import de la quota mensual.
b) En el supòsit que la baixa es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà el
50% de l’import de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del
mes, es liquidarà l’import total de la quota mensual.
El període impositiu de les quotes de piscina és trimestral. No es contempla el prorrateig
d’aquestes quotes.
3.- Les quotes d’escolaritat es meritaran el primer dia del mes.
Les quotes de piscina es meritaran el primer dia del trimestre.
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Les quotes pels serveis complementaris de menjador i acollida, quan s’exigeixin mitjançant
preus unitaris, es meritaran amb la prestació de cada àpat o servei d’acollida.
4.-Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, si es produís la suspensió o
tancament del servei per part de l’administració abans d’haver-se abonat l’import del preu,
es procedirà a la baixa proporcional de la quota, determinada per dies lectius.”
ANNEX II. TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 41, apartat 1r, del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei
d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança, i que tindrà naturalesa d’ingrés de
dret públic no tributari.
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Article 2n.- Supòsit de fet
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura i
vigilància dels nens, servei de menjador, servei d’acollida, i altres complementaris propis de
les escoles bressol, quan aquests es realitzi en règim de gestió directa per l’Ajuntament o els
seus organismes autònoms.
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Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic els pares i mares o tutors legals dels menors
alumnes matriculats que es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Quota
1.- L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació,
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de
conformitat amb l’article 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
2.- Els imports aprovats s’inclouran en l’Annex de la present ordenança reguladora.
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Als efectes de l’aplicació dels previstos en l’Annex únicament es consideraran usuaris fixos
dels serveis de menjador i acollida els qui reuneixin simultàniament:
a) Haver sol·licitat expressament l’alta com a tals abans del dia 1 del mes.
b) Haver fet ús del servei de menjador i/o acollida almenys la meitat més un dels dies
lectius del mes.
3.- Gaudiran d’una reducció del 50% sobre la quota del preu públic pels serveis d’escolaritat
els alumnes que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació infantil, siguin retinguts a
l’escola bressol, per indicació de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) del
Departament d’Ensenyament, i estiguin en situació socio-econòmica desafavorida. Per
gaudir de la reducció caldrà presentar, a més de la sol·licitud, dictamen o informe de l’EAP i
informe dels serveis socials en relació a la situació socioeconòmica.
Article 5è.- Naixement de l’obligació
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la realització
de l'activitat que justifica la seva exigència, encara que no hagi estat autoritzat.
2.- El període impositiu de les quotes d’escolaritat és mensual.
En el supòsit d’altes i baixes d’usuaris dels serveis que no coincideixin amb l’inici i final del
curs, s’aplicarà el prorrateig de la quota d’escolaritat per quinzenes, de manera que:
c) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà l’import
total de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del mes, es
liquidarà el 50% de l’import de la quota mensual.
d) En el supòsit que la baixa es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà el
50% de l’import de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del
mes, es liquidarà l’import total de la quota mensual.
El període impositiu de les quotes de piscina és trimestral. No es contempla el prorrateig
d’aquestes quotes.
3.- Les quotes d’escolaritat es meritaran el primer dia del mes.
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Les quotes de piscina es meritaran el primer dia del trimestre.
Les quotes pels serveis complementaris de menjador i acollida, quan s’exigeixin mitjançant
preus unitaris, es meritaran amb la prestació de cada àpat o servei d’acollida.
4.-Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, si es produís la suspensió o
tancament del servei per part de l’administració abans d’haver-se abonat l’import del preu,
es procedirà a la baixa proporcional de la quota, determinada per dies lectius.
6è.- Normes de gestió i recaptació
1.- L'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial del preu públic.
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a) En el moment de formalitzar la matrícula del curs, el dipòsit de l’import de la primera
quota mensual (setembre) del servei d’escolaritat.
b) En el moment de liquidar les quotes d’escolaritat dels mesos de desembre i març
respectivament, el 50% de la quota d’escolaritat de juliol.
No es procedirà a la devolució del dipòsit de matricula si la renúncia o desistiment de la
matrículat es produeix amb posterioritat a 1 de setembre o el dia hàbil immediatament
posterior.
La devolució del dipòsit de juliol únicament procedirà en les baixes del servei comunicades
fins a 31 de maig o el dia hàbil immediatament posterior.
2.- Es gestionaran mitjançant autoliquidació
-

La quota d’escolaritat corresponent al mes de setembre, satisfeta en forma de dipòsit
en el moment d’efectuar la matrícula.

-

En els casos en què l’alta d’un/a alumne/a es produeix un cop ja iniciat el curs, la
quota d’escolaritat corresponent al mes de l’alta..

Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

30/10/2020 Secretaria

A aquest efecte, l’administració expedirà l’abonaré corresponent per tal que l’obligat faci
l’ingrés en el termini màxim de 10 dies hàbils.
Les quotes d’escolaritat i serveis complementaris de menjador i acollida posteriors a l’alta en
el servei es gestionaran mitjançant padró mensual que s’aprovarà a mes vençut i es
notificarà col·lectivament d’acord amb allò previst a l’ordenança general.
Les quotes per servei de piscina s’inclouran en els padrons mensuals de setembre, gener i
abril.
3.- Les quotes incloses en el padró seran posades al cobrament en període voluntari durant
un minim de dos mesos, en les dates que estableixi el calendari fiscal aprovat per a
l’exercici, en el qual també s’indicarà la data de càrrec dels rebuts domiciliats.
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4.- L’import de les diferents quotes es podrà unificar en un únic rebut desglossant els
conceptes que l’integren.
Les autoritzacions de dèbit en compte s’hauran de lliurar a la Tresoreria municipal, segons
model normalitzat i es consideraran vàlides mentre no es comuniqui la seva revocació per
part de l’obligat.
En el cas de devolució del rebut per compte cancel·lat o bloquejat, o en el cas de devolució
de dos rebuts consecutius per altres causes, l’administració donarà de baixa la domiciliació i
ho comunicarà a l’obligat.
5.- Les quotes acreditades i no satisfetes en període voluntari s’exigiran per la via de
constrenyiment, de conformitat amb la normativa vigent.

Blanca Arbell Brugarola
Clara Pérez González

Signatura 1 de 2

30/10/2020 Secretaria

Signatura 2 de 2

30/10/2020 Alcaldessa

6.- Es podran subscriure convenis amb empreses que prestin serveis de xec guarderia, vals,
tiquets o instruments similar per tal de facilitar el pagament de les quotes establertes en
aquesta Ordenança.
En tot cas, els convenis subscrits i la seva gestió hauran de respectar l’establert a la
normativa general tributària i restant que sigui d’aplicació.
L’obligació de pagament únicament s’entendrà satisfeta en el moment que l’empresa que
presti el servei de xec guarderia hagi efectuat l’ingrés a l’Ajuntament.
Disposició final
Aquesta ordenança, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a Canet de
Mar el ----------------------, començarà a regir el dia ----------------------------, i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX. QUOTES DEL PREU PÚBLIC
Import
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

165,00 €
123,75 €
148,50 €
94,00 €
70,50 €
84,50 €
13,81 €
27,63 €
1,89 €
3,78 €
6,81 €
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Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic
Berenar fix
Berenar esporàdic
4.- Activitat de piscina
Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).

8,38 €
0,66 €
0,84 €
75,00 €

(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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Blanca Arbell Brugarola
Clara Pérez González

30/10/2020 Secretaria
Signatura 1 de 2

30/10/2020 Alcaldessa

I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al
qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, a la vila de Canet
de Mar.
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