Ajuntament d’Argentona 2017

Ordenança número 67 reguladora del preu públic per la prestació del servei
d’escola Bressol municipal.
Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 4 i 42 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposa l’article 48
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del
servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte del preu públic el servei d’atenció, cura i vigilància dels nens,
pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació del servei dut a terme per les escoles bressol municipals.
Article 4. Quantia.
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa 1: Servei escola bressol municipal
Concepte

Quota mensual en 11
mensualitats

Atenció als infants en hores lectives

163 €
Mensual

22 €

1/2 hora de permanències diària
Esporàdic
Mensual

1€/dia
20 €

1 hora d’acollida diària
Esporàdic

2€/dia

Tarifa 2: Servei menjador escolar
Concepte
Dinar
Berenar

€/dia
6€
0,80 €

Tarifa 3. Matrícules
Per cada inscripció €/curs

37 €

Tarifa 4. Sortides
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Concepte

€/activitat

Sortida de colònies: una nit amb pernoctació

59 €

Sortida de colònies: una nit amb pernoctació i
tallers

73 €

Sortida d’un dia: matí o tarda
Sortida d’un dia: matí i tarda

8€
12 €

Article 5. Acreditament
En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un mes,
el preu públic s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei.
Si el servei s’inicia durant la primera quinzena del mes, s’abonarà la mensualitat
sencera.
Si el servei s’inicia durant la segona quinzena del mes, s’abonarà la meitat de la
quota que li correspondria a la mensualitat sencera.
En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, el preu públic
s’acreditarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’objecte.
Amb caràcter previ a l’ inici del servei s’haurà d’ingressar l’ import corresponent a la
matrícula i la mensualitat del mes de juliol corresponent al curs escolar.
5.
En el supòsit de que l’alumne es doni de baixa, la qual cosa s’haurà de
comunicar mitjançant escrit presentat al registre general de l’Ajuntament, el preu
públic es liquidarà pels dies en que s’ha prestat el servei abans de la baixa.
Pel que fa a la quota pagada corresponent al mes de juliol del curs escolar, aquesta
es retornarà prèvia sol·licitud de l’interessat, a excepció del supòsit que la baixa es
produeixi en el mes de juny, en que no s’efectuarà aquesta devolució.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
Tractant-se del preu públic per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis
mesos, un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la
prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers quinze dies del
mes següent al meritat, d’acord amb les tarifes especificades a l’article 4t. d’aquesta
ordenança i amb les incidències que la concessionària del servei facilitarà mensualment
a l’Ajuntament amb indicació dels serveis realitzats.
Aquesta relació d’incidències es presentarà durant els primers cinc dies següents al mes

vençut.
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El pagament del preu públic es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que
sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
S’admetrà, com a mitjà de pagament, els xecs o vals “educainfantil” o d’altres tipus de
vals, xecs o tiquets emesos per les empreses amb les quals l’Ajuntament hagi signat
contracte o conveni. El procediment per pagar amb aquest mitjà serà el següent:
Les unitats familiars que vulguin utilitzar aquest sistema de pagament, hauran de
comunicar-ho a la Tresoreria municipal abans que finalitzi el mes en el qual s’hagi
d’aplicar, indicant l’import del tiquet i la data fins la qual es farà servir aquest mitjà de
pagament.
L’import del rebut mensual no cobert mitjançant aquest sistema, s’inclourà en la relació
de rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari.
En el cas que l’import del xec, val o tiquet fos superior a l’import del rebut mensual, no
s’abonarà la diferència a la unitat familiar.
Els pagaments realitzats mitjançant aquest sistema s’entendran sempre com
provisionals, condicionats aquests al reembossament per part de l’empresa emissora. Si
es produís qualsevol incidència que derivés en l’impagament d’alguna quantitat per la no
validació d’algun tiquet, la Tresoreria municipal retrocedirà el pagament efectuat,
quedant l’import del rebut en situació de pendent i per tant s’haurà d’abonar l’import del
mateix en metàl·lic, abans que aquest es tramiti per via executiva.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
Article 7..-Beneficis fiscals
1. Es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del preu públic per la
prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança a totes aquelles persones
que acreditin manca de recursos econòmics o dificultats socials.
2. Els criteris per determinar la capacitat econòmica seran els que es descriuen
en l’annex 1 de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.
3. Per tal que les persones usuàries de les escoles bressol municipals puguin
gaudir de la bonificació d’aquests preus públics, l’hauran de sol·licitar en el
moment de la matriculació en el cas dels alumnes que s’incorporen al centre,
durant el mes de juny anterior a l’inici del curs escolar els alumnes ja escolaritzats
o bé quan sorgeixi la situació de necessitat socioeconòmica familiar previ informe
de serveis socials.
4. Excepcionalment, es podrà concedir la dispensa o bonificació del pagament del
preu públic per la prestació dels serveis objecte d’aquesta ordenança a totes
aquelles persones que no acreditin escassa capacitat econòmica però es trobin
en risc d’exclusió social, previ informe favorable del serveis socials municipals.
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Disposició Final
La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació al
Butlletí oficial de la província de Barcelona.

