ORDENANÇA NÚM. 18
ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Municipi estableix el Preu públic per assistència als Casals
d'Estiu, que es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2n.- Obligació de Contribuir
1. L'obligació de contribuir neix des del moment en que la persona sol·licitant del
servei és atesa en aquest i, realitza la inscripció.
Article 3r.- Obligat al pagament
1. Estan obligades al pagament d'aquest Preu públic, les persones que sol·licitin la
prestació del servei i realment la utilitzin, són beneficiàries del mateix.
Article 4t.- Quantia
1.
Les tarifes de prestació del servei en la present
ordenança, seran les següents:
Tipus d’inscripció
Inscripció per la 1a o 2a quinzena
Per les 4 setmanes

Import
30€/quinzena
60€/quinzena

Article 5è.- Gestió
1. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de la inscripció mitjançant ingrés
en el compte corrent de Caixa Tarragona.
2. Quan es produeixi una baixa en la inscripció del Casal d’Estiu d e u dies abans
del començament, només es retornarà el 90% de la inscripció.
3. Una vegada iniciat el Casal d’Estiu, només es retornarà els diners en situacions de
força major i degudament justificat, i es retornarà el 90% de la inscripció.
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Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i, començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2009. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o
derogació expresses.
Diligència

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2008, i que ha quedat definitivament aprovada començarà
a regir el dia 1 de gener de 2009, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.

