NÚMERO 03
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
DEL CENTRE L’ESPLAI
Article 1r. Fonament legal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeix pel que disposen
els articles 41 al 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2n. Concepte.
Consisteix en la inscripció al servei públic municipal del centre l’Esplai, dedicat a
activitats de lleure per a nois i noies entre 4 i 16 anys.
Aquestes activitats estan dirigides a facilitar el desenvolupament integral dels nens i
joves del municipi i en conseqüència complementar l’oferta educativa que existeix a
Roquetes, mitjançant l’ocupació del temps de lleure.
Les prestacions que es donaran seran les següents:
a) Serveis i activitats de lleure, infantils i juvenils, fomentar la creativitat dels nens i
treballar les relacions socials de companys, integració, treball en equip, solidaritat,
tolerància i participació.
b) Serveis d’orientar, formar i dinamitzar: aprendre mitjançant els jocs.
c) Serveis culturals, organització d’activitats culturals: manualitats, artesania, pintura,
teatre, cuina etc.,
d) Serveis esportius: organització d’activitats esportives.
e) Excursionisme i coneixement geogràfic i cultural del municipi de Roquetes,
conscienciació i educació ambiental, mitjançant el coneixement del medi natural.
f) Qualsevol altra que es determini dintre la planificació anual de l’Esplai, dintre les
activitats que es puguin considerar com a pròpies o guardin relació amb aquest
servei.
Article 3r. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament els pares o tutors que sol·licitin la prestació d’aquest servei.
Article 4t. Naixement de l’obligació.
L’obligació de pagar aquest preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei
especificat en l’article 2n.

Article 5è. Quantia.
L’import del preu públic per la prestació del servei públic municipal del centre l’Esplai
serà el següent:
a)
b)
c)
d)
e)

1 quinzena: 75,00 €
2 quinzenes: 130,00 €
3 quinzenes: 180,00 €
4 quinzenes: 240,00 €
Per cada ½ hora addicional al dia: 12,00 €/quinzena.

Les diferències de preu entre quinzenes només s’aplicaran en el moment en què es faci
la primera inscripció.
Article 6è. Bonificacions.
1. S’estableix una bonificació per assistència de més d’un fill (germans) del 15% al 2n fill
i del 30% al tercer i resta de fills.
2. La Junta de Govern Local, amb base als informes emesos pel departament de Serveis
Socials podrà eximir fins al 100% del preu públic en els casos de difícil capacitat
econòmica.
Article 7è. Gestió i ingrés.
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de la corresponent
inscripció.
La devolució del preu públic per la prestació del servei municipal del centre l’esplai
només es farà efectiva en els casos degudament justificats.
Article 8è. Remissió normativa.
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al que al respecte determinin el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i la
resta de normativa aplicable.

Disposició final.
Aquesta ordenança ha estat modificada i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Roquetes,
en la sessió ordinària de data 29 d'abril de 2014 i publicada la modificació al BOP de
Tarragona número 119, de data 24 de maig de 2014.
Roquetes, 18 de desembre de 2019
La secretària acctal.,

Vist i plau
L'alcalde,

M. Teresa Piñol Piñol

Francesc A. Gas Ferré

