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Assistència 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
1. - Modificació del preu públic 4, per prestació del servei d’escola bressol 
municipal. 
 
El 3 d’octubre de 2022, la tècnica d’Educació ha emès un informe, en el qual posa de 
manifest que el municipi del Masnou compta amb dues escoles bressol municipals: Sol 
Solet, amb 41 places, i La Barqueta, amb 61 places que conformen l’oferta de llars 
d’infants municipals en el municipi del Masnou i afegeix: 
 
Que en data 17 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar 
definitivament el canvi de la forma de gestió de les escoles bressols municipals, passant 
a gestió directe amb efectes a partir del curs 2022-2023.  
 
La Junta de Govern Local del Masnou de data 28 d’abril de 2022 va aprovar 
provisionalment l’establiment del preu públic 4 per la prestació del servei d’Escola Bressol 
Municipal. Aquest acord va esdevenir definitiu al haver transcorregut el període 
d’exposició pública de l’expedient sense que es presentessin reclamacions. 
 
La Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic, va establir el finançament a càrrec 
del departament competent en matèria d'educació de la part del cost del servei 
d'escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del 
primer cicle d'educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d'infants 
municipals. Aquest finançament es reconeix a tots els ajuntaments de Catalunya titulars 
d'escoles bressol i llars d'infants i és incompatible amb l'exigència del preu públic del 
servei d'escolarització per part de l'ajuntament.  
 
A partir d’allò establert en l’esmentada Disposició Addicional dissetena, l’1 d’abril de 2022 
la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes (ACM i FMC) van signar un Acord 
marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a I2 a les llars 
d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també avançar cap a la 
incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle d’educació infantil (I0 
i I1). Aquest Acord marc determina que la gratuïtat de la quota d’escolarització, dels 
mesos de setembre a juny, per a les famílies començarà a aplicar-se el curs escolar 
2022-23 en el tercer curs del primer cicle d’educació infantil (I2).  
 
La Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics disposa a l’article 26.2 que tota 
proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics ha d’anar 
acompanyada d’una memòria economicofinancera que justifiqui l’import dels preus que es 
proposen i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
  
D’acord a l’Estudi econòmic sobre els costos de les escoles bressols municipals previsió 
curs 2022-2023 emès per la tècnica de Gestió Econòmica en data 28 de setembre de 
2022 i que forma part d’aquest expedient, el cost previst per les escoles bressol és de 
884.947,39 €, corresponent a 412.142,60 € EB Sol Solet i 472.804,79 € de l’EB La 
Barqueta.  
 
D’acord amb l’informe tècnic econòmic Preu públic Escoles bressol 2022-2023 elaborat 
per l’òrgan gestor i que forma part de l’expedient, resulta que el grau de cobertura dels 
costos amb les tarifes és de 13,53%.  
 
Així mateix, vista l’aportació de la subvenció de la Generalitat prevista pel curs 2022-2023 
de 1.600 euros per plaça ocupada, així com el finançament de 1.600 € plaça escolar 
corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil I2, el finançament per part 
d’altres administracions públiques és de 24,41%, quedant 62,06 % com a finançament 
per part de l’Ajuntament del Masnou.  
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Les Escoles Bressol municipals presten un servei d’interès públic amb la finalitat 
d’afavorir l’equitat educativa i social, promoure una atenció educativa i social integral, 
vetllar per la inclusió i assegurar la conciliació laboral, familiar i social, motius que 
justifiquen que els preus d’aquest servei estiguin per sota del seu cost, en virtut del que 
disposa l’article 44 del TRHL. 
 
Atesa la incompatibilitat entre el finançament addicional del curs I2 i l’exigència de preu 
públic per a la prestació del servei d’escolarització, es requereix modificar l’ordenança 
fiscal de forma que reculli l’exempció de pagament per l’escolarització, dels mesos de 
setembre a juny, dels alumnes d’I2.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les 
ordenances fiscals i els acords de modificació d’aquestes ordenances. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 
d’octubre de 2022. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 4 de juliol de 2019, i 
conforme a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, va aprovar la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la 
modificació dels preus públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb 
motiu de la seva regulació. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords 
següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.-   APROVAR provisionalment la modificació del preu públic 4, per prestació de 
servei d’Escola Bressol Municipal: 
 
3. Preu públic per escolarització i menjador 
Substituir el text del segon paràgraf i el quadre actuals 
L’import total del servei d’escolarització i menjador fix del curs escolar és el següent: 
  

 

 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Quota escolarització 
curs escolar 

214,50 € 643,50 € 1.072,50 € 1.608,75 € 2.145,00 € 

Quota menjador fix 
curs escolar 

110,00 € 326,70 € 544,50 € 816,75 € 1.089,00 € 

 
Pel següent: 
L’import total del servei d’escolarització i menjador fix del curs escolar, comprèn el 
període setembre a juny, ambdós inclosos i és el següent: 

  

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Quota escolarització curs 
escolar 

195,00 € 585,00 € 975,00 € 1.462,50 € 1.950,00 € 

Quota menjador fix curs 
escolar 

100,00 € 297,00 € 495,00 € 742,50 € 990,00 € 

 
Substituir el redactat del tercer paràgraf 
Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del servei mensual 
d’escolarització i menjador fix mensual, es divideix en 11 mensualitat, de setembre a 
juliol, ambdós inclosos i s’utilitzarà la taula següent:  
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Pel redactat següent: 
Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del servei mensual d’escolarització i 
menjador fix mensual, es divideix en 10 mensualitats, de setembre a juny, ambdós 
inclosos i s’utilitzarà la taula següent:  
 
Afegir apartat d) per regular l’exempció servei d’escolarització I2: 
 
d) En aplicació de la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de 

desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, queda 
exempt de pagament el servei d’escolarització, durant el curs escolar, rebut pels 
infants de 2 a 3 anys (I2). 

 
4. Preu públic per prestacions complementàries 
 
Modificar el punt 4 per incloure les tarifes del mes de juliol. El nou redactat és el 
següent: 
 
S’aplicarà la tarifa detallada a continuació a les famílies usuàries del servei de 
permanències i servei de menjador esporàdic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Segons tram: Pels serveis d’escolarització i menjador fix durant el mes de juliol, s’aplicarà 
l’import indicat en la taula 2 de l’article 3, en funció del tram que es trobi la família.  

 
Article 6è.- Meritació 
 
Modificar el punt 2 per suprimir el mes de juliol. El nou redactat és el següent: 
 
2. Les sol·licituds de baixa posteriors al 31 de maig podran fer-se efectives a efectes 

d’escolarització, però caldrà abonar igualment les mensualitats de juny, excepte 
causes de força major degudament justificades.  

 
Segon.-  PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 
Tercer.-  EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant 
trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord de la Junta de Govern Local. 
  
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre la Junta de Govern Local, convocada al 
més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les modificacions a que fa referència 
l’acord provisional.  
 

Concepte Import 

1. Permanències:  

a) Quota mensual  27,50 € 

b) Quota esporàdica 2,30 € 

2. Menjador:  

Quota esporàdica 9,00 € 

3. Escolarització mes de juliol 
**Segons 

tram 

4. Menjador fix mes de juliol 
**Segons 

tram 
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Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el 
text íntegre de l’Ordenança fiscal aprovada, que entrarà en vigor a l’endemà de la 
publicació en el BOPB i regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
Relació de fets i antecedents ordenats cronològicament i en paràgrafs separats. Tot 
seguit, es fan constar els fonaments de dret. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la 
Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP), la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) i 
Sra. Anna Torrijos López (ERC-AM-AM), hi voten a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 

 
 


