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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
6 DE JUNY DE 2016 
 
 
.../... 
 
 
AREA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
REGIDORIA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
3.1.- Modificació de Preu Públic pel Servei d’Escola Bressol Municipal. 
Vist l’informe emès pel servei d’Educació de l’Àrea de Serveis a les Persones relatiu 
a la proposta de modificació del Preu Públic pel servei públic de l’Escola Bressol 
Municipal en relació a la modificació dels percentatges i condicions per a la 
concessió de la quota bonificada del servei pel proper curs 2016-2017, per tal 
d’afavorir més l’accés al servei per part de les famílies. 
Vist el que s’estableix en els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, relatius a l’establiment i fixació de preus públics.  
Vist l’article 7.1. de l’Ordenança fiscal núm. 14, General dels Preus Públics 
Municipals, aprovada en sessió plenària celebrada el 22 de desembre del 2000, en 
virtut del qual el Ple de la Corporació va delegar l’establiment i modificació dels 
preus públics a la Junta de Govern Local. 
Vist l’informe favorable emès per part de la Intervenció Municipal. 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar la modificació del Preu Públic pel Servei d’Escola Bressol Municipal, 
en el sentit de modificar l’import de la quota mensual bonificada, així com els 
requisits per a la seva concessió, el qual quedarà redactat tal i com segueix: 
 
14.17. PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

1. Servei d’Escola Bressol 
1.1 Matrícula        171,00 € 
1.2 Quota mensual       171,00 € 
1.3 Quota mensual bonificada     130,00 €   
 
Condicions d’accés a la quota mensual bonificada: 
a) Famílies empadronades al municipi de Banyoles amb un o més fills matriculats a 

l’escola bressol municipal. 
b) La unitat familiar ha d’acreditar un nivell de renda inferior als següents llindars 

econòmics: 

Núm. 
membres 

computables  

Renda ANUAL màxima 
unitat familiar (*) 

2 12.429,58 € 

3 17.210,19 € 

4 20.078,55 € 

5 22.946,92 € 

6 25.815,28 € 

7 28.683,65 € 

8 31.552,01 € 
    



 

 

(*) Llindars econòmics calculats a partir d’una fórmula que utilitza com a referent 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), fixat periòdicament per la 
Generalitat de Catalunya. 

c) Valoració de la renda econòmica de la unitat familiar: 
� Són membres computables els progenitors o persona/es encarregades de la 

guarda i protecció de l’infant, l’infant o infants escolaritzats, els germans 
solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 
31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiars o els 
germans de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la 
residència en el mateix domicili. En cas de divorci, de separació legal o de 
fet, no es considera membre computable el cònjuge que no conviu amb 
l’infant o infants escolaritzat/s, però sí, si s’escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la 
renda familiar.  
Les famílies amb més d’un fill escolaritzat a l’escola bressol municipal 
incrementaran en un membre més el número de membres de la unitat 
familiar a efectes de determinar el nivell màxim de renda familiar. 

� La renda econòmica de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de les rendes 
de cadascun dels membres computables de la família que tinguin ingressos 
de qualsevol naturalesa conforme a la normativa reguladora de l’IRPF. Es 
tindran en compte també els ingressos exempts de declarar a l’IRPF 
(invalideses, pensions d’aliments, etc..) 

� La renda dels membres computables que hagin presentat declaració per 
l’IRPF de l’exercici anterior a la sol·licitud de bonificació es determinarà 
sumant la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials i el 
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari a integrar a la base 
imposable de l’estalvi. A aquest resultat es restarà la quota resultant de 
l’autoliquidació. 

Segon.- Aquests preus es mantindran vigents mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent. 
 
3.2.- Establiment de Preu Públic per a la venda d’entrades d’espectacles 
organitzats per part de tercers. 
Aquest tema es deixa sobre la taula. 
 
 
.../... 
 
 
L’Alcalde,       La Secretària Accidental, 
 


