
Consulta pública prèvia sobre el projecte d’ordenança fiscal 
per a l’Escola Bressol Municipal L’Espurna. 

 
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de 
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb 
caràcter previ a l'elaboració del projecte d’establir el preu públic del servei públic 
municipal prestat a la Llar d’Infants municipal l’Espurna, es duu a terme una consulta 
pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Pallejà, amb l’objectiu de recollir 
l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades 
per la futura norma sobre:  
a) Antecedents  
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  
c) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació. 
d) Els objectius de la norma. e) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no 
regulatòries  
 
a) ANTECEDENTS  
 L’Ajuntament de Pallejà gestiona provisionalment de manera directa la Llar 

d’Infants municipal l’Espurna. 
 
b) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB 

LA INICIATIVA  
 La creació d’aquesta ordenança es fa amb l’objecte de regular econòmicament  

tots el serveis que presta atenent al cost per alumne, del qual una part 
proporcional es assumida per part dels usuaris.  

 
c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA 

APROVACIÓ  
Resulta necessari adoptar l’ordenança per establir els preus que facin 
sostenible el servei.  
 

d)  OBJECTIUS DE LA NORMA  
- Definir els preus dels serveis: 

o QUOTA ESCOLAR jornada sencera 
o QUOTA ESCOLAR   jornada matí 
o QUOTA ESCOLAR   jornada tarda 
o QUOTA ACOLLIDA 7,30-9h mensual 
o QUOTA ACOLLIDA 8.15-9h mensual 
o QUOTA ACOLLIDA 7,30-9h esporàdic  
o QUOTA ACOLLIDA 8.15-9h esporàdic  
o MENJADOR normal 
o MENJADOR esporàdic 
o MENJADOR lactants fixe 
o MENJADOR lactants  esporàdic 
o BERENAR 
o BERENAR esporàdic 

 
d) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES 

REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES.  
 
Es considera adequada i necessària l’aprovació d’aquesta ordenança de la Llar 
d’Infants municipal l’Espurna de Pallejà, en els aspectes esmentats, sense que 
hi hagi possibles actuacions alternatives. Els ciutadans, organitzacions i 



associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i 
aportacions durant el termini de 15 dies a comptar des de l'endemà al de 
publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva 
presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, mitjançant: 
 
Presencialment: 
Podeu trobar el Registre General d’Entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Pallejà. Carrer del Sol, 1. Telèfon 93 663 00 00. 
 
Internet: 
Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre 
electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pallejà, 
però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic 
reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, 
e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids. Amb l'entrada 
en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, 
associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de 
l'entitat. 
 
Electrònicament a la web de tràmits: https://palleja.eadministracio.cat/info.0 
cat/info.0 


