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Número de registre 5751

AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS

Edicte d’aprovació definitiva del preu públic del menjador escolar

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, es fa públic que l’Ajuntament de Vall de Cardós, en sessió de data 25 de maig de
2017, aprovà provisionalment l’ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei
de menjador escolar: Escola els Minairons, de Ribera de Cardós.

Atès que efectuada la publicació en el BOP número 108, del 6 de juny de 2017, ha transcorregut el període
d’exposició  pública  de  l’expedient  sense  que  s’hagin  presentat  reclamacions  o  suggeriment,  havent
esdevingut definitivament aprovada l’ordenança.

Tot seguit, i com annex, es fa públic el text íntegre de l’ordenança reguladora del preu públic corresponent a
la prestació del servei de menjador escolar.

Ribera de Cardós, 19 de juliol de 2017
L’alcalde, Llorenç Sánchez Abrié

Annex que se cita el text íntegre.

ORDENANÇA
Reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar: Escola els Minairons,
de Ribera de Cardós

Article 1. Fonament legal
De conformitat amb els articles 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament estableix el preu públic
corresponent a la prestació del servei de menjador escolar pel Centre escolar, situat a Ribera de Cardós, els
Minairons, gestionat per l’Ajuntament de Vall de Cardós.

Article 2. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix des de què s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, el
qual  inclou l’elaboració  del  menú i/o el  servei  de monitoratge durant  els  períodes  de temps anteriors  i
posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada
màxima de dues hores.

Article 3. Exempcions
Queden exempts de pagar el preu públic del servei de menjador escolar:
Aquells alumnes que no disposen de centre escolar al municipi on estan empadronats i els correspon per
mapa escolar  els centres educatius que gestiona el  Consell  Comarcal  del  Pallars Sobirà,  i  que així  ho
determina la resolució del Departament d’ensenyament (alumnes obligatoris).

Article 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiàries del
menjador escolar que gestiona l’ajuntament, tant si són alumnes, com si són mestres o personal del centre,
degudament autoritzat i que sol·licitin el servei.
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En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menor d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als
representants legals o als responsables dels beneficiaris.

Article 5. Preu del servei
5.1. D’acord amb la Resolució ENS/1384/2016, de 27 de maig, es fixa el preu de prestació del servei escolar
de menjador en la quantitat de 6,20 euros/alumne/dia.

L’import del servei es revisarà abans de l’inici de cada curs escolar.

Article 6. Bonificacions
Per tal de fomentar i col·laborar en el manteniment i per vivència del menjador escolar, s’estableixen les
següents tarifes bonificades:

CONCEPTE PREU SERVEI

Preu per àpat i alumne fix
Nuclis agregats (alumne no obligatori)
3 o més dies a la setmana

3,10 euros/dia

Preu per àpat i alumne fix
Nucli de Ribera de Cardós
3 o més dies a la setmana o un dia fixe setmanal durant tot un mes

3,50 euros/dia

Preu per àpat personal docent 5,00 euros/dia

*Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana.

Aquestes bonificacions es revisaran abans de l’inici de cada curs escolar.

Article 7. Pagament servei
L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què s’inicia la prestació del servei, que es fixa en la
data d’inici del curs escolar de l’Escola els Minairons, de Ribera de Cardós, al qual es proporciona el servei.

L’import del servei escolar de menjador s’haurà d’abonar íntegrament pels usuaris d’aquesta prestació.

El pagament dels preus públic establerts s’efectuaran en període voluntari d’acord amb els terminis que
estableix la Llei general tributària per a les liquidacions.

El deute per aquests preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment.

Article 8. Impagament
En el cas d’impagament podrà obrir-se la via executiva per al seu cobrament.

Article 9. Publicitat
L’acord d’establiment d’aquests preus públics es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i es
faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web.

Article 10. Remissió i normativa
És tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament general de recaptació, i la normativa específica de gestió dels menjadors escolars.

Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.
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El  preceptes  d’aquesta  ordenança  que  per  raons  sistemàtiques  reprodueixin  aspectes  de  la  legislació
vigents i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà  que  són  automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en  el  moment  en  què  es  produeixin  la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què portin causa.
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