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Dilluns, 24 de novembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2014 la modificació de 
l'Ordenança núm. 16 "Reguladora del preu públic pels alumnes d'educació infantil i de primària dels centres educatius 
de la comarca que sol·liciten fer ús del Servei d'Acollida en qualsevol de les seves franges horàries, per tal d'ajustar el 
servei a la necessitats dels usuaris", l'expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils  mitjançant  la  inserció  d'un  edicte  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona número  de  registre 
022014024959 de data 8 d'octubre de 2014 i al tauler d'edictes de la Corporació.

Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació a l'expedient, es fa públic el text íntegre 
de l'ordenança esmentada, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA  NÚM.  16  "REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PELS  ALUMNES  D'EDUCACIÓ  INFANTIL  I  DE 
PRIMÀRIA DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA QUE SOL·LICITEN FER ÚS DEL SERVEI D'ACOLLIDA 
EN QUALSEVOL DE LES SEVES FRANGES HORÀRIES, PER TAL D'AJUSTAR EL SERVEI A LA NECESSITATS 
DELS USUARIS".

Article 1.

CONCEPTE:

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de la EDL 2/2004 de la Llei reguladora 
de les Hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic pels alumnes d'educació infantil i de primària 
dels centres educatius de la comarca que sol·liciten fer ús del Servei d'Acollida en qualsevol  de les seves franges 
horàries.

El servei d'Acollida queda així definit:

1) Es realitzarà en les franges horàries següents: matí i/o migdia i/o tarda.

2) Tindrà un caràcter fix cada dia de la setmana, de dilluns a divendres durant el curs escolar, a excepció dels dies de  
festa escolar.

3) La durada de cada un dels serveis en cada una de les seves franges horàries (matí, migdia, tarda) serà múltiple de  
30 minuts cadascú, tenint com a consideració que són serveis independents.

4) El  nombre mínim d'alumnes fixos per  iniciar el  servei  s'estableix  en 12 alumnes d'infantil  i/o de 12 alumnes de 
primària.

5) La ràtio monitor-alumne que es proposa per aquest servei d'acollida serà la següent:

De 12 a 20 alumnes d'educació infantil o primària: 1 monitor.
De 21 a 40 alumnes d'educació infantil o primària: 2 monitors.
De 41 a 60 alumnes d'educació infantil o primària: 3 monitors.
Més de 61 alumnes d'educació infantil o primària: 4 monitors.

6) També es podrà accedir al Servei d'Acollida a través de la modalitat d'alumnes esporàdics.

Article 2.

OBLIGATS AL PAGAMENT:

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança les famílies de alumnes d'educació infantil i 
d'educació primària que sol·licitin fer ús del Servei d'Acollida en qualsevol de les seves franges horàries.
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Dilluns, 24 de novembre de 2014

El procediment establert per aquests alumnes del Preu Públic serà el següent:

1.- El centre escolar disposarà d'un full de sol·licitud pel Servei d'Acollida Família (segons model establert pel Consell 
Comarcal del Maresme) que serà entregat a la família que ho demani. La família haurà de retornar al centre escolar 
aquest mateix full de sol·licitud omplert amb les dades corresponents.

2.- Un cop el centre escolar compti amb el mínim d'alumnes per grup (12), farà arribar les sol·licituds de les famílies 
usuàries als Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme via e-mail, fax o correu postal; juntament amb el full 
de sol·licitud del Servei d'Acollida Centre, segons model del Consell.

3.- Només es podran donar d'alta i baixa als alumnes fixos del servei al finalitzar el mes en curs en previsió pel mes  
següent, significant que no s'abonarà cap Preu Públic que no hagi estat notificat al Consell Comarcal del Maresme dins 
d'aquest termini.

4.- El mètode de pagament del preu públic pels alumnes fixos de dilluns a divendres (5 dies) s'estima en un cobrament a 
través del nº de compte familiar  o bé de la persona/es interessades. Aquest cobrament del Preu Públic el Consell 
Comarcal del Maresme el gestionarà mensualment sent variable el nº de dies a comptabilitzar en funció de dies lectius 
tingui el mes en curs.

5.- El mètode de pagament del preu públic pels alumnes esporàdics es realitzarà prèvia autoliquidació que farà la família 
o persona interessada al compte corrent que estableixi el Consell Comarcal del Maresme, comptant per a l'assignació 
del seu import el nombre de dies al mes/trimestre/curs que té previsió de fer-ne ús i segons preu públic per hora de 
servei.

Article 3.

QUANTIA:

El Preu Públic per l'ús del Servei d'Acollida s'estableix segons les quanties següents:

Preu Públic fixes Preu Públic esporàdic
0,75 EUR/mitja hora/servei 1,00 EUR/mitja hora/servei

El servei que es recull en aquesta Ordenança són operacions exemptes d'IVA, i és d'aplicació la Llei 37 del Valor Afegit  
(art. 20.Uno.9).

Article 4.

OBLIGACIÓ DE PAGAMENT:

L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que se sol·licita el Servei segons 
s'especifica en l'article nº 2.

Article 5.

GESTIÓ DEL PREU PÚBLIC:

Els subjectes passius estan obligats a liquidar el preu públic establert en aquesta Ordenança segons article 3, amb una 
periodicitat mensual (entre el dia 5 i dia 10 de cada mes) per mitjà de domiciliació bancària pels alumnes fixos i per mitjà  
d'autoliquidació prèvia a l'utilització del servei, pels alumnes esporàdics.

• L'impagament del Preu Públic dins dels terminis establerts pel Consell Comarcal, anul·larà immediatament l'accés del 
nen/a al Servei.

• En cas de retorn del rebut pels serveis fixos, l'import es veurà incrementat un cop afegida la comissió bancària i sent  
responsabilitat del sol·licitant del Servei.

DISPOSICIONS FINAL:

Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació al Butllletí Oficial de la Província de Barcelona 
i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expresses. C
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Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el 
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 14 de novembre de 2014
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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