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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

5953

Aprovació definitiva Ordenança reguladora dels preus públics corresponents a l'escoleta infantil de
Sóller

Publicació definitiva de l'ordenança reguladora dels preus públics corresponents al servei públic de l'Escoleta Infantil de Sóller.
Per acord de Ple de data 16 d'abril de 2019 es va aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics
corresponents al servei públic de l'Escoleta infantil de Sóller.
Seguint tots els tràmits reglamentaris es publica el texte íntegre de l'Ordenança.
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS AL SERVEI PÚBLIC DE L'ESCOLETA
INFANTIL DE SÓLLER.
Article 1er.- Concepte
De conformitat amb allò previst a l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març pel què s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix els preus públics per als serveis educatius, de guarderia i de
menjador, i d'altres prestats per l'Escola Pública de Sóller. Aquests preus públics estan especificats a les tarifes contingudes als articles 3er i
es regiran per la present Ordenança.
Article 2on.- Obligats al pagament
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Estan obligats al pagament de les tarifes regulades per aquesta Ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència
l'article anterior.
Article 3er.- Quantia de les tarifes de cada servei
A) Per servei Educatiu.
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment pels següents serveis seran:
MATRÍCULA: 62,00€.- Es pagarà en el moment de matrícula i una vegada a l'any.
ACOLLIDA: 30,00€/mes
ESCOLARITZACIÓ: 221,00€/MES
ESCOLARITZACIÓ + MENJADOR: 321,00€/mes
MENJADOR: 6€/dia/nin/a
RECOLLIDA: 30,00€/mes
MATERIAL FUNGIBLE: 9€/trimestre/infants 1-3anys
B) Per tallers i activitats extraescolars.
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment seran de 30,00€.Article 4rt.- Obligació de pagament
Neix des del moment de la matriculació en ferm a partir del primer dia del curs.
Si la matriculació és posterior a l'inici del curs l'obligació de pagament neix a partir de la data de la matriculació.
Article 5è.- Normes de gestió
El pagament per mensualitats s'efectuaran dins els 5 primers dies de cada mes.
Les baixes han de ser notificades amb 15 dies per avançat.
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En els casos de falta de pagament de les tarifes es seguirà el següent procediment:
- Per falta de pagament durant 1 mes: l'adjudicatari del servei o l'òrgan que ho gestioni per encomana, es posarà en contacte amb la
família de l'infant per tal d'aclarir i resoldre la situació detectada.
- Per un retard en el pagament de més de 2 mensualitats significarà la baixa de l'infant del centre.
- Per mantenir la reserva de plaça malgrat l'infant no utilitzi el servei durant 1 mes complet, aquest s'abonarà íntegrament, excepte en
el cas de que la no utilització del servei sigui per causes alienes a la voluntat dels usuaris, justificades amb l'informe pertinent.
Els mesos de juliol i agost els infants que no utilitzin el servei pagaran el 50% de la quota.
Article 6è.- Bonificacions i exempcions
a) Famílies que tenguin dos o més fills matriculats a l'escoleta infantil: 20% de reducció.
b) Famílies nombroses segons la legislació vigent: 20% de reducció.
c) Previ informe tècnic favorable dels serveis socials municipals, es pot atorgar l'exempció de tot o part del pagament, fins a un
màxim de tres places quan les circumstàncies socio-econòmiques del sol-licitant manifestin una situació no adequada a les normes o
l´ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.
No es podran acumular les bonificacions previstes en els apartats a) i b).
DISPOSICIÓ FINAL.La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
restant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Sóller, 14 de juny de 2019
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El Batle,
Jaume Servera Servera

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

