CONSELL CAMARCAL BAIX EBRE

Article 1. Fonament i naturalesa.
1. En ús de les facultats que concedeixen els articles 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 39.1 del Text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, el Consell Comarcal acorda l'establiment del preu públic pels usuaris del servei de
menjador escolar.
2. L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquest preu públic es regeix per aquesta
ordenança i pel capítol VI del Títol I del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d'altres normes concordants. En allò que
no preveu aquesta Llei, són d'aplicació les normes comunes de l'Ordenança general reguladora
dels preus públics del Consell Comarcal del Baix Ebre, que tenen la consideració, a tots els
efectes, de part integrant d'aquesta ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del
servei de menjador escolar.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic la prestació del servei de menjador escolar.
Article 3. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes les persones
físiques que siguin usuaris del menjador escolar, tant si són alumnes com si són professors o altra
persona degudament autoritzada.
En el cas dels alumnes, per fet de ser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, els
tutors, els representants legals o els responsables dels beneficiaris.
Article 4. Tarifa.
El cost usuari/dia inclou el cost total del menjador conformat pel preu del menú contractat, les
despeses de monitoratge i les despeses generals.
Són usuaris fixes aquells que fan ús del servei tres dies a la setmana o més i els usuaris
beneficiaris d’un ajut de menjador. El preu del servei per aquests usuaris s’estableix en 6,20 €/dia.
Són usuaris esporàdics aquells que comensals que fan ús del servei menys de tres dies a la
setmana, sempre i quan aquests no siguin beneficiaris d’un ajut de menjador. El preu del servei
per aquests usuaris s’estableix en 6,20 €/dia.
Els professors paguen directe a l’empresa subministradora del menú
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 22 de febrer de 2019, ha
inicialment l'establiment del preu públic i l’Ordenança reguladora corresponent a la prestació del
servei de menjador escolar.
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ANUNCI d’aprovació inicial d’una ordenança.

Article 5. Meritament i forma de pagament

Article 6. Exempcions i bonificacions
Estaran exempts del pagament aquells alumnes que hagin obtingut un Ajut Individual de menjador.
Article 7. Vigència
Aquests preus públics de menjador hauran de ser vigents pel curs 2018 -2019 i, en tot cas,
mantindran la seva vigència en tant no s’acordi la seva modificació o derogació . ”
Se sotmet l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi
cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, 28 de febrer de 2019
La Presidenta,
Firmado
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En el cas dels usuaris esporàdics, el preu es meritarà en el moment de sol·licitud del servei. El
pagament es farà efectiu en el moment de la sol·licitud del servei. es podran adquirir al mateix
centre a l’inici de l’horari lectiu del matí, de les 9 a les 9:30 hores.
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Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies. Els deutes es
tramitaran per la via de recaptació ordinària i, si cal, per la via executiva. Per cada rebut retornat,
es cobrarà un recàrrec de 2,00 €. Davant de tres rebut retornats, ja siguin consecutius o no,
pendents d’abonament, es procedirà a la baixa immediata del servei.
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Pel que fa als usuaris fixes, el preu es meritarà a final de cada mes, emetent -se els rebuts
corresponents mitjançant domiciliació bancària.

