Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
21 DE MARÇ DE 2016

.../...

AREA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
REGIDORIA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
7.1.- Modificació Preu Públic del Servei d'Escola Bressol Municipal,
consistent en la inclusió de noves tarifes pel servei de casal d'estiu.
Vista la proposta presentada per l’Àrea d’Educació relativa a l’establiment de dues
noves tarifes pel servei de casalet dins el preu públic pel servei de l’escola bressol
municipal.
Vist el punt 9.1.1 del Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que regeixen la contractació del servei públic de l’Escola Bressol
Municipal i Altres Serveis Educatius a l’Equipament Educatiu La Balca – Centre
Educatiu Municipal (CEM), el qual estableix que el concessionari es retribuirà, entre
d’altres, de l’import dels preus públics del servei i que no podrà percebre dels
usuaris cap quantitat que no hagi autoritzat prèviament la Corporació Municipal.
Vist el que s’estableix en els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, relatius a l’establiment i fixació de preus públics.
Vist l’article 7.1. de l’Ordenança fiscal núm. 14, General dels Preus Públics
Municipals, aprovada en sessió plenària celebrada el 22 de desembre del 2000, en
virtut del qual el Ple de la Corporació va delegar l’establiment i modificació dels
preus públics a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe favorable emès per part de la Intervenció Municipal.
S’acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del Preu públic pel Servei d’Escola Bressol Municipal
consistent en la inclusió de dues noves tarifes relatives al servei de casal d’estiu
anomenat Casalet de la Balca, que quedarà redactat tal i com segueix:
14.17.

PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
.../...

6.

Altres Serveis

6.1.

Casalet a La Balca (sense dinar), per setmana

6.2.

Casalet a La Balca (amb dinar inclòs), per setmana

90,00 €
115,00 €

Segon.- Aquests preus es mantindran vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent.

.../...

L’Alcalde,

El Secretari,

