«ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 7
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL A LES ESCOLES
PÚBLIQUES
Article 1r. Objecte del servei
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei d'acollida matinal per l'alumnat
escolaritzat a l'escola pública d'educació infantil i primària Catalunya de Sant Adrià de Besòs en
horari de 8 a 9 h del matí per raons de conciliació de la vida laboral i familiar, que es durà a
terme a partir del curs 2018 – 2019. També serà d'aplicació si aquest servei prestat per
l'Ajuntament s'amplia a altres escoles públiques del municipi.
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Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
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Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació.

Data 9-10-2018

La Junta de Govern Local, en data 28 de setembre d’enguany, ha acordat l'aprovació del preu
públic núm. 7 per a la prestació del servei d'acollida matinal al CEIP Catalunya que començarà el
curs 2018-2019 i que també seria d'aplicació si aquest servei s'amplia a altres escoles públiques del
municipi.
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ANUNCI

Són obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin la seva prestació.
Article 3r. Quantia
L’import del preu públic ve determinat per les tarifes que a continuació es detallen:
a) 1 infant 1 hora diària: 25 euros al mes
b) 1 infant ½ hora diària: 15 euros al mes
c) En el cas d'estar inscrits al servei 2 o més germans, el preu públic per al segon i successius
germans serà de 20 euros al mes per 1 hora diària i de 10 euros al mes per a ½ hora diària

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 2n. Obligats al pagament

Article 4t Normes de gestió
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- El nombre màxim d'infants assistents al servei serà de 30.

- En el cas d’impagament, l’Ajuntament exigirà les quantitats pendents per la via de
constrenyiment.
Disposició final
La present regulació començarà a regir a partir de la seva publicació al BOP i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació.»
Sant Adrià de Besòs, 28 de setembre de 2018
El regidor delegat d'Hisenda i Recursos Generals
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Pere Rivero Hidalgo
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- El pagament corresponent es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
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- El preu públic mensual és irreduïble, independent de les possibles absències dels infants
usuaris del servei

Data 9-10-2018

- L’obligació del pagament s’originarà en el moment de la inscripció al servei pel període
sol·licitat, el curs escolar o un mes específic

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Les famílies podran fer la inscripció per mesos o per curs escolar. No s'admetrà la inscripció
per dies esporàdics.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

