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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ALARÓ

5977 Modificació preu públic escoleta Es Nieró

Modificació del preu públic del Servei d’Escola Infantil de 1r. cicle (0-3 anys) “Es Nieró”

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2017, ha acordat per unanimitat la modificació del preu públic del servei
d’escola infantil de 1r cicle (0-3 anys) “Es Nieró”, en base als següents,

1. Fets

El consell escolar de l’Escola infantil de 1r. cicle (0-3 anys) “Es Nieró”, curs 2016-2017, integrat per:

Laura Perelló Rigo, regidora delegada d’educació i joventut; presidenta
Antònia Maria Riera Fonollar, mestre especialista en educació infantil i coordinadora, elegida per les treballadores del centre; vocal i
secretària
Victòria Bibiloni Colom; representant de les mares i pares d’alumnes; vocal
Francisca Vidal Curient, educadora; representant de les treballadores del centre

En la seva reunió del passat 23 de maig revisà el preus d’aquest servei tot estimant que no hi havia una correspondència entre el nombre
d’hores que els infants poden estar en el centre i els preus d’algun tram horari.

Escoltat l’informe favorable d’intervenció.  

2. Fonaments de dret

Articles 41 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Acord

A proposta de la regidora delegada d’educació i joventut Laura Perelló Rigo, i en exercici de l’atribució delegada per acord del ple de
l’ajuntament de 9 de juliol de 2015 (Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 120, de 08.08.2015), s’acorda per unanimitat:

- Modificar el preu públic del servei d’Escola infantil de 1r. cicle (0-3 anys) “Es Nieró”, en els apartats que s’indicaran i amb efectes a partir
del proper curs 2017-2018, fixant-lo en les següents quanties:

c) Assistència de les 9 hores a les 15 h. (6 h. acumulades): 140 €/mes
d) Assistència de 8 a 15 h. (7 h. acumulades): 150 €/mes      
e) Assistència de 8 a 16 h. (8 h. acumulades): 160 €/mes
f) Assistència de 9 a 17 h. (8 h. acumulades): 160 €/mes
h) Assistència de 9 a 16 h. (7 h. acumulades): 150 €/mes
i)  Assistència de 9 a 14 h. (5 h. acumulades): 130 €/mes (condició: han de ser usuaris del servei de menjador)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Recursos

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

         Alaró,  5 de juny de 2017

 La batlessa,
Aina Maria Munar Isern
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