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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

9752 Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
de l'escoleta municipal

No havent-se presentat cap reclamació o suggeriment, durant el període d'exposició al públic, respecte a l'aprovació provisional de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de l'escoleta municipal, havent-se publicat l'anunci
relatiu en el Boib núm. 127 de 29 de setembre de 2022, d'acord amb l'article 17.3 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es dóna per
aprovada definitivament l'esmentada modificació, publicant-se íntegrament a continuació el text complet de l'ordenança:

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de l'escoleta municipal.

Article 1r.- Fonament i naturalesa

En us 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 al 19 de la Llei 39/1980, de 20 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, i en harmonia amb el que disposa la Llei 25/1998, de Taxes Locals i Prestacions Patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament estableix i ordena la taxa de l'escoleta municipal que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 58 de la Llei 39/1988.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix l'objecte d'aquesta exacció les activitats, serveis o prestacions motivades per assistència d'infants de 0 a 3 anys a l'escoleta
municipal.

Article 3r.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin, provoquin o del qual favor redunti la tramitació del document o expedient de que es tracti.

Article 4r.- Responsables.

Respondràn solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereix els articles 38.1
i 39 de la Llei General Tributària.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions.

A instància de part, el Batle-President podrà atorgar l'exempció total del pagament de la matrícula, quan siguin famílies nombroses.

L'Ajuntament podrà exigir qualsevol mena de prova adequada per acreditar la situació sòcio-econòmica.

La resolució de Batlia que atorgui el benefici indicarà el termini de la seva vigència; això no obstant, l'Ajuntament, d'ofici, podrà revisar en
qualsevol moment les bonificacions i exempcions concedides si un canvi en la situació econòmica del sol·licitant ho fes oportú.

Article 6è.- Quota tributària.

La tarifa d'assistència es fixa en:

Nins d'1 a 2 anys

Diari de 7:30 a 9:00 h.                          22,00 euros/mensualitat
Diari de 9:00 a 12:50 h.                       160,00 euros/mensualitat
Diari de 9:00 a 13:50 h.                       195,00 euros/mensualitat
Diari de 9:00 a 15:50 h.                       215,00 euros/mensualitat          
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Nins de 2 a 3 anys

Diari de 7:30 a 9:00 h.                         22,00 euros/mensualitat
Diari de 9:00 a 12:50 h.                       Gratuït
Diari de 9:00 a 13:50 h.                       36,00 euros/mensualitat
Diari de 9:00 a 15:50 h.                       85,00 euros/mensualitat          

Extres dies puntuals

Menjador fins les 13:50 h.          5,50 € + menú
Menjador fins les 15:50 h         11,00 € + menú
Escoleta matinera  (8:00 – 9:00)  3,00 €
Por no complir l'horari de sortida d'acord ordenança: 6,00 €/dia

Quan es formalitzi la inscripció s'abonarà 60,00 € en concepte de despeses diverses de material 60,00 € i 15,00 € del babero.

 Article 7è.- Declaració i ingrés.

1.-La taxa es considera meritada, simultàniament, a la prestació del servei i a la seva liquidació i recaptació. Es realitza per mensualitats
avançades pel sistema de domiciliació bancària.

2.-Les quotes que per qualsevol causa no hagin estat ingressades, s'ha d'exigir per la via de constrenyiment en la forma prevista pel
Reglament General de Recaptació, per les normes que el complementin o el substitueixin.

A més, el no pagament de dues mensualitats provocarà l'inici de l'expedient que pot motivar l'expulsió del nin o nina.

3.-La prestació dels serveis, o sigui l'ingrés dels infants a l'escoleta ha de fer mitjançant la matrícula dirigida al Sr. President de l'Ajuntament.

Article 8è.- Infraccions i sancions tributàries.

1.-En matèria d'infraccions i la seva corresponent sanció, s'ha d'estar al que disposa la legislació sobre Régim Local i disposicions
complementàries o supletòries.

2.- La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes defraudades no prescrites.

Disposició final

La present modificació entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà en vigor fins la seva
modificació i derogació expressa.

El que es fa públic pel seu general coneixement i als efectes oportuns, contra l'esmentat acord d'aprovació definitiva de modificació de la
citada ordenança els interessats/des podran interposar en la jurisdicció contenciós-administrativa, recursos contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest edicte i de conformitat amb l'establert en l'article 19.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals.

 

Santa Eugènia, 15 de novembre de 2022

El batle
Joan Riutort Crespí
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