
Expedient:  GENERAL EXPEDIENTS 2020/1299 
Assumpte:  Proposta modificació de l’ordenança fiscal núm. 32

Pilar Pelegrí Altarriba,  Tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en 
relació a la proposta de modificació  de l’ordenança reguladora del preu públic per la 
prestació del servei d’escola bressol per la inclusió d’una tarifa pel servei de berenar,

INFORMA

Vist que l'article 51 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya 
estableix que l'educació infantil forma part del sistema educatiu i, en l'article 56, es 
defineix les característiques legals d'aquest ensenyament d'educació infantil, 
determinant que existiran dos cicles: el primer, que compren l'ensenyament entre els 
zero i tres anys d'edat, i el segon que comprèn l'ensenyament entre els tres i els sis anys 
d'edat. En l'article 5 d'aquesta Llei, defineix quins són els ensenyaments declarats 
obligatoris i gratuïts, fixant que el primer cicle d'educació infantil és voluntari i que no 
és ni gratuït ni universal. L'article 159.2 d'aquesta Llei també preveu que els ens locals 
poden crear centres propis per mitjà de convenis amb el Departament d'Ensenyament 
d'acord amb la programació de l'oferta educativa.

Vist que pel que fa al primer cicle d’infantil (0-3) és una de les etapes educatives més 
importants per a un nen. Està comprovat que els nens que han estat escolaritzats en 
aquesta etapa presenten índex de fracàs escolar més baixos. Per això, és important per a 
garantir l’equitat i la justícia social. que la major part dels infants hi puguin accedir.  Els 
ensenyaments no obligatoris, bé per la manca de garanties de gratuïtat, bé per la no-
obligatorietat, conformen l’àmbit de l’educació reglada amb més desigualtats d’accés. 
Els infants socialment menys afavorits tendeixen a accedir més tard al sistema educatiu 
que els infants socialment afavorits, i també tendeixen a abandonar-lo abans, de manera 
prematura, amb nivells més baixos d’assoliment d’ensenyaments post-obligatoris.  La 
majoria dels nens escolaritzats entre 0-3 anys provenen de famílies amb un nivell 
socioeconòmic mig-alt. Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera 
infància són clau a l’hora de garantir la igualtat d’oportunitats socials i educatives dels 
infants.

Vist que és voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar continuar contribuint al 
sosteniment de l’etapa educativa de 0 a 3 anys, atenent la seva importància en el 
desenvolupament de l’infant, i fomentant la qualitat del servei.

Vist que el servei de menjador actualment només ofereix l´àpat de dinar, però no el de 
berenar, tot i que tots els nens i nenes que resten a l’escola per la tarda fan aquest petit 
àpat complementari, portant-lo de casa.

Vist que les famílies dels nens que es queden a dinar han de portar el berenar a 
l’arribada del matí, fet que complica la feina de les educadores, que s’han d’ocupar de 
portar els berenars al refrigerador, si s’escau, i que a l’hora de la preparació és poc àgil 
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degut a la varietat de berenars diferents. Aquesta variabilitat en els tipus de berenar, fa 
difícil el poder treballar alguns hàbits bàsics d’equilibri alimentari, tot i que l’escola no 
permet alguns tipus d’aliments, com la brioxeria industrial.

Vist que si els berenars venen de casa a l’entrada del matí, les educadores de no poden 
garantir la traçabilitat dels aliments que se’ls estan subministrant als infants, i no poden 
saber si, per exemple, un làctic ha trencat la cadena de fred.

 Vist que la proposta de l’empresa adjudicatària ofereix berenars saludables i equilibrats 
i que tant en poden fer ús els infants que es queden a dinar com els que no, si així ho 
desitgen. 

Vist que el pressupost proposat del cost del berenar per infant per estarà costejat 
totalment pels usuaris, i per tant, no afectarà a la partida dels cost de la gestió de 
l’escola bressol municipal.

Per tot això, PROPOSA

Incloure una modificació en l’ordenança número 32 reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de l'escola bressol que inclogui una nova tarifa pel servei de berenar 
de 1€ per àpat. Aquesta modificació del servei, inclouria a tots els infants que es quedin 
a dinar i utilitzin el servei d’escola bressol per la tarda i aquells nens que, tot i que no es 
quedin a dinar, sol·licitin el servei. El cost màxim, doncs, seria:

Previsió de costos Escola Bressol els Colors 
(80 alumnes)

Escola Bressol Maricel (50 
alumnes)

Cost diari màxim del servei 
de berenar

80 € 50 €

Cost anual màxim del servei 
de berenar

14.000€ 8,750 €

Donat que es proposa una tarifa igual a les despeses que genera el servei, el cost del 
servei de berenar no incrementa el cost del servei de la gestió de l’escola bressol per a 
l’Ajuntament.

Es proposa la següent modificació de l’ordenança número 32 reguladora del preu 
públic per la prestació del servei d’escola bressol:

A l’Article 4.- Quantia

Es modifica l’apartat 4.2  que queda redactat de la següent manera:

4.2. Quanties preu públic servei de menjador i servei de berenar de l’escola bressol 
municipal

Pel servei de menjador escolar la tarifa és de 5,65 euros per àpat.
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Pel servei de berenar la tarifa és de 1,00 euro per àpat.

Article 5. Naixement de l'obligació de pagament i pagament del preu públic

Es modifiquen els apartats 2 i 4 que queda redactat de la següent manera:

2. Tractant-se del preu públic pels serveis d’escolarització que s’estenen al llarg de varis 
mesos i menjador i berenar (continuat o aïllat) caldrà pagar la quota mensual en els 
terminis fixats al calendari fiscal.

4. Les baixes del servei d'escolaritat i/o menjador i berenar s'hauran de comunicar per 
escrit lliurant el corresponent document de baixa normalitzat degudament signat a la 
direcció del centre. 

La comunicació de baixa o modificació dels serveis contractats s’haurà de dur a terme 
abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la baixa o modificació del servei. En cas 
contrari, els efectes en el rebut es produiran a l’inici del mes següent al de la 
modificació o baixa. 

Arenys de Mar a la data de la signatura electrònica

Pilar Pelegrí Altarriba
Tècnica d’Educació
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