Firmado digitalmene por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: c/Beato Nicolás Factor nº1 - 46007 Valencia

128

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Quatretonda
Anunci de l’Ajuntament de Quatretonda sobre aprovació
definitiva imposició i ordenança fiscal reguladora tarifes
per la prestació de servicis en l’Escola Infantil Municipal.
ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari
provisional de l’Ajuntament de Quatretinda sobre imposició i ordenança fiscal reguladora de les tarifes per la prestació de serveis en
l’Escola Infantil municipal, el text íntegre de la qual es fa públic en
compliment de l’article 17.4 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.
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVICIS EN L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
CONCEPTE I NATURALESA
Article 1.- De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament establix les tarifes del
SERVICI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, que es regirà per
la present Ordenança o norma reguladora.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.- Estan obligats al pagament de les tarifes regulades en esta
Ordenança, els pares, tutors o representants legals que formalitzen
matrícula en l’Escola Infantil Municipal.
TARIFA
Article 3.- La quantia serà la fixada en les tarifes contingudes en
l’apartat següent:
EDAT		

TARIFA/€

MATRICULA.....................................................................
30€
De 0 a 2 anys............................................................... 30€
De 1 a 2 anys...............................................................
30€
De 2 a 3 anys...............................................................
30€
mes de juliol........................................................................ 100€
juliol (1/2 mes)....................................................................
60€
setembre a juny...................................................................
75€
hora extra mes.....................................................................
20€
hora extra solta....................................................................
5€
S’establix la prioritat d’admissió a l’Escola Infantil Municipal dels
alumnes que figuren empradronats en el municipi de Quatretonda,
així com els seus pares, i açó en qualsevol dels cursos que componen
el cicle formatiu de la mencionada Escola Infantil.
NORMES DE GESTIÓ
Article 4.- El Centre procedirà a la comprovació de tota la documentació presentada, i podrà sol.licitar als obligats al pagament tots els
aclariments sobre esta que consideren necessaris,practicant, si és el
cas, les liquidacions complementàries que, en conseqüencia, procedisquen.
SERVICIS COMPLEMENTARIS
Article 5.1.- Per les ampliacions d’horaris de matí i vesprada s’establix una
quota de 20 € hora/mes,i l’hora suelta 5€.
2.- La matrícula comprén els mesos de setembre a juny.L’ assisténcia
a l’ Escola Infantil durant el mes de juliol,serà opcional i es regirà
pel preu establit per a tal mes en l’article 3.
MERITACIÓ
Article 6.- La meritació es produirà per mensualitats el dia primer
de cada període.Cada una de les mensualitats s’abonaràn en els deu
primers dies del mes corresponent.
L’Escola Infantil entregarà als pares la sol.licitud,que si ès el cas
establisca la Conselleria d’ Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l’escolarizació en els centres d’Educació
Infantil primer cicle de titularitat de corporacions locals, si accedira
a les esmentades ajudes.
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La falta de pagament de dos mensualitats comportarà la interrupció
automàtica de la prestació del servici,sense perjuí que els deutes
pendents siguen exigits pel procediment administratiu de constrenyiment.
Article 7.- De conformitat amb l’art. 48 de la Llei General
Tributària,quan un subjecte passiu canvie de domicili, haurà de comunicar-ho a l’Administració Tributària Municipal,per mitjà de
declaració expressa a este efecte,sense que el canvi de domicili
produïsca efectes davant de l’Administració fins que es presente
l’esmentada declaració tributària.L’Administració podrà rectificar el
domicili tributari dels subjectes passius per mitjà de la comprovació
pertinent.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança produirà efectes desprès de la seua aprovació
definitiva, i una vegada s’haja publicat el text íntegre en el Butletí
Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini assenyalat en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985,Reguladora de les Bases de Règim
Local, i començarà a aplicar-se,si és el cas, per al curs acadèmic
2011/2012, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.”
Contra el present acord, conforme a l’article 19 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, es podrà interposar per part
dels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de València.
Quatretonda, 30 de Setembre de 2011.—L’alcalde, Jose Luis Oltra
Ferrero i Maria.
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