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Ajuntament de Picanya
Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació del preu
públic per a la prestació del servici d’escola d’estiu.
EDICTE
En data 13/05/2021 el plenari de l’Ajuntament de Picanya aprovà,
entre altres, el següent acord:
Primer.- Aprovar el preu públic per a la prestació del servei d’escola
d’estiu, quedant la normativa reguladora amb la redacció que figura
a continuació:
En ús de les atribucions concedides pels articles 133.2 i 144 de la
Constitució, article 106 de la Llei 7/1985, RBRL, i conforme al que
es disposa en els articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de març,
TRLRHL, i en allò previst en l’ordenança general reguladora del
preus públics de l’ajuntament de Picanya, aprovada per plenari
de l’ajuntament en data 1 d’octubre de 1998, aquest Ajuntament
estableix el preu públic per prestació de serveis d’escola d’estiu.
Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el previst en l’article 127, en relació amb l’article
41, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei
d’escola d’estiu i serveis complementaris.
Article 2n.- Obligats al pagament
1.- Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de
la Llei General Tributària que es beneficien dels serveis a que es
refereix l’article anterior
Article 3r.- Concepte i tarifes
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l’aplicació de
les següents tarifes:
Epígraf
Escola completa
Quinzena
Menjador
Escola Matinera
Escola Vespertina

Tarifa
135€
70€
5€/dia
1€/dia
1€/dia

Article 4t.- Normes de gestió del règim de lloguer
1.- L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicia o sol·
licita la prestació del servei i podrà ser gestionat directament per
l’ajuntament o per l’empresa encarregada de la prestació del servei,
segons s’especifique en el contracte formalitzat al efecte.
2.- Quan per causa no imputable a l’obligat al pagament el servei
no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
3.- L’ingrés de les quotes impagades s’exigirà mitjançant el procediment de constrenyiment al que es refereix el Capítol V de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i es reportaran els
recàrrecs del període executiu prevists en l’article 28 de mateixa
norma.
Disposició final
La present normativa entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València, i continuarà vigent fins que s’acorde la seua derogació o
modificació expressa.
Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Sala
del mateix ordre del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana dins del termini de dos mesos des de el dia següent a la
publicació de l’edicte.
Segon.- D’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de Procediment Administratiu, es procedeix a la publicació al Butlletí
Oficial de la Província i a la web municipal de l’acord adoptat.
Picanya, 18 de maig de 2021.—L’alcalde, Josep Almenar i Navarro.
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