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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

1987

Text refòs de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic pel servei d'escola d'infants

Primer. - Detectada l'existència de modificacions parcials de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic pels serveis d'escola d'infants
(BOIB nº182, de 06 de desembre de 2007), i una vegada comprovat que aquest Ajuntament no disposa de Text Refós que unifiqui la seva
redacció completa, s´ha procedit a la elaboració del mateix per a una major seguretat jurídica dels ciutadans.
Segon. - A tal efecte, es publica a continuació el text refós en el que s'inclou dites modificacions, previstes en la publicació del BOIB nº 88,
de 13 de junio de 2015:
"ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA INFANTIL FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic pel servei de guarderia, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 41 i següents de l’esmentat Text refós.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2 Constitueix el fet imponible d’aquest preu públic la prestació dels serveis de guarderia infantil (de 0 a 3 anys) de l’Ajuntament
de Mancor de la Vall.
SUBJECTE PASSIU
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ARTICLE 3 Són subjectes passius contribuents del preu públic les persones beneficiàries del servei regulat en aquesta ordenança.
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 4 La quota tributària del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a l’apartat següent per a
cada un dels distints serveis. Tipus de servei o activitat import Quota alumnes matriculats: - horari de 7,30 a 18,30 h 140 euros/mes
(assegurança inclosa)
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT. MERITACIÓ I NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 5
1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, neix des de que es presti o res realitzi el servei, qualsevol dels
serveis o activitats especificades a l’article anterior.
2.- El preu públic es meritarà en el moment en que s’iniciï la prestació del servei. El pagament del preu públic es realitzarà durant els cinc
primers dies del mes següent d’utilitzar el servei. El pagament de les quotes corresponents, quan es tracte de serveis eventuals, es realitzarà
en el moment de sol·licitar el servei.
EXEMCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 6. A instància de part, i en tot cas previ informe favorable dels serveis socials municipals, l’Ajuntament de Mancor de la Vall per
acord del Ple, podrà atorgar l’exempció total o parcial de les quotes meritades per assistència i manutenció, quan les circumstàncies socieconòmiques del sol·licitant manifestin una situació de subsistència que aconsellin la concessió de les esmentades bonificacions o
exempcions.
L’Ajuntament podrà demanar qualsevol tipus de prova que acrediti l’estat soci - econòmic del sol·licitant.
Famílies amb tres fills o més, menors de 18 anys, tindran una bonificació del 10% del preu públic del servei de gaurderia si tenen un fill
matriculat, una bonificació del 20% del preu públic del servei si tenen dos fills matriculats i una bonificació del 30% del preu públic del
servei si tenen tres fills o més matriculats.
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INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 7. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà
al que disposa l’article 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Aquesta Ordenança deroga qualsevol ordenança anterior aprovada per l’Ajuntament de Mancor de la
Vall i referida al preu públic pel servei d'escola d'infants.
DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 5 de novembre de 2014
i entrarà en vigor a partir de la seva publicació definitiva."

Mancor de la Vall, a 06 de març de 2019.
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El Batle,
Guillem Villalonga Ramonell
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