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AJUNTAMENT DE TREMP
Edicte aprovació definitiva modificació ordenança prestació llar d’infants(exp.296/14-CF503)
Es fa públic per a general coneixement que el dia 14 d’agost de 2012 va quedar aprovada definitivament
l’Ordenança reguladora del preu privat per la prestació del servei de l’escola bressol.
Contra la disposició de caràcter general abans esmentada no s’hi pot interposar cap recurs administratiu.
Això no obstant, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos
comptadors des del dia següent al d’aquesta publicació, tot això de conformitat amb l’establert a l’article
107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i als articles
10.1.b, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa de 13 de juliol de 1998.
Això no obstant les persones interessades poden exercitar qualsevol altra acció o recurs que estimen
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 58.2, in fine de la LRJPAC.
Tremp, 21 de juliol de 2014
L’alcalde, Víctor Orrit i Ambrosio
S’adjunta el text del Reglament esmentat:
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PRIVAT PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL
Aquesta ordenança regula de preu privat per la prestació del servei de l’escola bressol municipal, d’acord a
la legislació aplicable amb caràcter general.
Article 1. Objecte:
Prestació del servei d’escola bressol.
Article 2 Subjecte passiu:
Els representants legals dels beneficiaris o la persona que sol·liciti la prestació del servei.
Article 3 Tarifa:
Pels drets de matricula i assistència: 30 euros per curs i persona, que se satisfaran en formalitzar la
inscripció.
Per la prestació del servei: 110 euros per mes i persona, que se satisfaran mensualment de forma
anticipada, tal com estableixi l’Ajuntament, en l’horari de 9 hores a 13 hores i de 15 hores a 18 hores.
Serveis complementaris:
• horari de 13 hores a 14 hores, 25 euros/mes
• de 13 a 15 hores, 50 euros/mes
• de 8 a 9 hores, 50 euros/mes
• de 1 dia sencer, 30 euros
• de 1 matí, 20 euros
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• de 1 tarda, 20 euros
• de 1 hora, 3 euros
- Assegurança escolar: 25 euros
- Jornada d’estiu:
• Juliol: 110 euros/mes amb la prestació en l’horari escolar de 9 hores a 13 hores. De 13 hores a 14
hores a 25 euros/mes.
• Agost: de l’1 al 14 d’agost s’ofereix el servei en cas d’haver-hi un nombre suficient de nens, a 100
euros/mes en l’horari escolar de 9 hores a 13 hores. De 13 hores a 14 hores a 25 euros/mes.
Aquests preus son irreductibles a excepció dels corresponents als mesos d’inici i finalització del curs.
Les baixes hauran de notificar-se amb 15 dies d’anticipació i tindran efectes a partir del dia 1 del mes
següent.
L’Ajuntament podrà establir l’obligatorietat de dipositar una fiança, el seu import i les condicions per al seu
retorn.
Si el servei es presta en règim de gestió indirecta les facultats de recaptació podran delegar-se a
l’adjudicatari si així es preveu a les normes reguladores de la licitació.
Article 4 Aprovació i vigència:
Aquesta ordenança aprovada inicialment en sessió plenària del dia 4 de juny de 2014, entrarà en vigor una
vegada aprovada definitivament 15 dies després de la publicació del seu text íntegre i continuarà en vigent
mentre que no s’acordi la seva modificació i derogació.
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