DGI/SCL

Data: 14/11/2005
Matèria: Serveis
Consulta:
Perquè una escola es digui municipal, és necessari tenir una ordenança?
Resposta:
L’article 30 del Reglament de serveis de les corporacions locals estableix que
aquestes tindran plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els
serveis de la seva competència, i l’article 33 de la norma esmentada diu que les
corporacions locals han de determinar en la reglamentació de tot servei que
estableixin les modalitats de prestació, la situació, els deures i els drets dels usuaris,
i, si no les han de desenvolupar íntegrament, qui assumeix la prestació del servei.
En aquest article es posa de manifest la potestat d’autoorganització que recull
l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), i que se subdivideix en les següents: a) potestat d’exercir la competència
mitjançant l’activitat de policia, de foment o de servei públic; b) potestat per decidir la
forma de prestació, directa o indirecta, del servei, i c) potestat per reglamentar el
servei.
En matèria d’educació el municipi, d’acord amb l’article 25 de l’LRBRL, pot participar
en la programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la
creació, la construcció i el sosteniment de centres docents públics, intervenir en els
seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat
obligatòria.
L’article 28 de l’LRBRL concreta que els municipis poden fer activitats
complementàries de les pròpies d’altres administracions i, en particular, les relatives
a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del
medi ambient.
Per tant, el municipi pot exercir activitats relatives a l’educació, i s’ha de parlar de
servei municipal quan per exercir aquestes activitats la corporació local presti el
servei mitjançant alguna de les formes de gestió de serveis públics que preveu la
legislació sobre règim local, d’acord amb la normativa sectorial que, si escau, li sigui
aplicable.
La gestió interna i el funcionament correcte dels serveis s’ha de regular mitjançant el
reglament que aprovi la corporació, que també podrà regular la imposició de taxes o
de preus públics o privats per la prestació dels serveis, en la forma que estableix la
legislació vigent.
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