NÚM. ORDRE

40

PREU PÚBLIC PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ, ASSISTÈNCIA
I CUSTÒDIA DE NINS DE 0 A 3 ANYS EL CAP DE SETMANA I FESTIUS.
NORMES REGULADORES
1. De conformitat amb l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament de Calvià estableix el preu públic per al servei d'atenció, assistència i
custòdia de nins de 0 a 3 anys.
FET IMPOSABLE
2. L'objecte d'aquest preu públic és la prestació del servei d'atenció, assistència i custòdia
de nins de 0 a 3 anys durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius durant
els mesos de major activitat laboral del municipi.
OBLIGATS AL PAGAMENT
3. Estan obligats al pagament les persones que es beneficiïn dels serveis objecte d'aquest
preu públic.
TARIFES
4. 1. La quantia màxima dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la fixada en
el Quadre de Tarifes contingut a l'apartat següent.
2. Les tarifes d'aquest preu públic seran les següents:
Horari:
De 7.30 a 13.00 hores (inclou berenar de matí): 19
De 7.30 a 13.00 hores (inclou berenar de matí i dinar): 23,50
De 7.30 a 17.00 hores (inclou berenar de matí, dinar i berenar horabaixa): 27
Les quanties definitives de les tarifes seran les fixades a l'oferta de l'empresa que resulti
adjudicatària del servei.
GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES
5. 1. L'obligació de pagament del preu públic neix des de l'inici de la prestació del servei.
Això no obstant, s'exigirà el dipòsit previ del seu import amb antelació a l'esmentat
inici, de conformitat amb el disposat a l'art. 46 del RDL 2/2004.
2. L'import del servei es farà efectiu a l'empresa adjudicatària, entregant-se a l'interessat
el corresponent justificant de pagament.
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3. Quan per circumstàncies no imputables a l'obligat al pagament, el servei no es presti
o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l'import corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
L'establiment d'aquest preu públic i les seves normes reguladores entraran en vigor una vegada
aprovades per la Junta de Govern Local i publicat el text íntegre del seu acord d'aprovació i
normes reguladores en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La seva vigència continuarà fins
que no sigui derogat o modificat.

Calvià, 24 d’abril de 2007.
El tinent de batle delegat
d’Economia i Hisenda

Signat: Isidre Cañellas Simonet.
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