Dimecres, 9 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
ANUNCI
Dins del termini d'exposició pública de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la
Taxa per la prestació del servei de Casal d'Estiu, per al present exercici 2017, a partir de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8/06/2017, no s'ha presentat cap reclamació.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, queda definitivament aprovat l'acord provisional adoptat pel Ple
municipal en sessió de data 24 de maig de 2017. En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 17.4 del mateix
text legal, es procedeix a la publicació de l'esmentat acord, així com del text íntegre de les modificacions previstes:
"1r) Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de l'Ordenança fiscal que a continuació es
relaciona:
núm. 26 Taxa per la prestació del servei de Casal d'Estiu.
3r) Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l'article
18 del TRLRHL, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
4t) Publicar l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò que
disposa l'article 17.4 del TRLRHL."
ANNEX MODIFICACIONS:
NÚM. 26.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU.
Article 6. Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis que s'hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A aquest
efecte s'aplicaran les tarifes següents:
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a) Tot el dia les 6 setmanes: 420,00 EUR.
b) Matí les 6 setmanes: 350,00 EUR.
c) Tot el dia 4 setmanes: 300,00 EUR.
d) Matí 4 setmanes: 245,00 EUR.
e) Tot el dia 2 setmanes. 155,00 EUR.
f) Matí 2 setmanes: 125,00 EUR.
g) Tot el dia setmana addicional: 80,00 EUR.
h) Matí setmana addicional: 65,00 EUR.
i) Servei d'acollida de 8 a 9 hores: 2,00 EUR/dia.
j) Dinar i acollida de 13 a 15 hores: 6,80 EUR/dia.
k) Acollida esporàdica: 4,00 EUR/dia.
l) Dinar i acollida esporàdica: 7,30 EUR/dia.
m) Carmanyola: 3,40 EUR/dia.
n) Casal Jove, per cada setmana: 55,00 EUR.
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2. Els residents del municipi que ho acreditin gaudiran d'una bonificació en les vuit primeres tarifes pels següents
imports:
- Tarifes a) i b): 50,00 EUR.
- Tarifa c) i d): 45,00 EUR.
- Tarifes e) i f): 20,00 EUR.
- Tarifes g) i h): 10,00 EUR.
3. Els germans dels residents al municipi gaudiran d'una bonificació afegida del 10% sobre la tarifa que els hi
correspondria.
4. Els residents del municipi de Puigdàlber que ho acreditin també gaudiran de les bonificacions previstes en l'apartat
segon.
Contra el present acord definitiu d'imposició de tributs i d'aprovació d'ordenança fiscal, podran els interessats interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent de la publicació d'aquest acord
i de l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Santa Fe del Penedès, 21 de juliol de 2017
L'alcalde, Jordi Rius Cosialls
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