EDICTE
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària de data 9 de maig de 2013 aprovà provisionalment la modificació dels l’articles cinquè i
sisè de l’Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament han esdevingut definitius:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels l’articles cinquè i sisè de l’Ordenança Fiscal núm. 33,
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Es modifiquen els arts.5 i 6, quedant de la següent manera:
“Article 5.- Beneficis fiscals
S’aplicaran els següents beneficis fiscals:
-Famílies nombroses o monoparentals, bonificació d’un 30 per cent sobre la quota base.
-Per segon germà, bonificació del 40 per cent sobre la quota base.
-Per absència un mínim de cinc dies correlatius, s’aplicaran les reduccions següents des del primer dia
d’absència sobre les tarifes corresponents:
Dinar
2,50€ per dia
Berenar
0,90€ per dia
-Per discapacitat de l’alumne, germans o pares o tutors, igual o superior al 33 per cent, bonificació del 10
per cent sobre laquota base.
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Mensual
150,00€
27,40€
27,40€
104,00€
22,70€
27,40€

Quota base (setembre a juliol)
Servei despertador (7:45h a 8:45h)
Servei permanència (17h a 18h)
Dinar i dormir
Berenar
Servei dormitori (13h a 15h)
Matrícula i assegurança (anual, cobrament agost)
Quota de material (per curs)

Esporàdic
4,40€
4,40€
7,00€
2,90€
4,40€

150,00€
83,40€

Si l’alumne plega al mes de juny, haurà d’abonar la part corresponent a quota base per escolaritat fins a la
finalització del curs.”
Segon.- Indicar que el text de l’Ordenança Fiscal núm.33, reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola bressol, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2012.
Tercer.- L’acord d’aprovació definitiva de la modificació serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
Contra l’aprovació de la modificació dels articles 5è. i 6è. d’aquesta ordenança fiscal, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Balenyà, 3 de juliol de 2013
L’alcaldessa, Anna Magem i Marsó,

