
 

 

INFORME 
GESTIO TRIBUTARIA 
 
En compliment del que disposa l’article 133 de la L lei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de le s Administracions 
Publiques i amb referència a la pròxima tramitació del projecte de 
modificació de les tarifes contingudes a l'Annex 7 1 de l’Ordenança 
Fiscal 21/2018 reguladora dels Preus Públics, regul ador del PREU 
PUBLIC PELS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, e s proposa que 
s’introdueixi a la web municipal la informació rela tiva a la 
convocatòria dels ciutadans de Sant Joan Despí i de  les 
organitzacions representatives dels mateixos, que p otencialment es 
puguin veure afectats per les modificacions esmenta des, per tal que 
puguin aportar la seva opinió, modificacions que es  proposen amb el 
redactat següent: 
 

A N N E X  1  
PREU PÚBLIC PER ALS SERVEIS D’ESCOLES BRESSOL MUNIC IPALS  

 
Afegir un epígraf C a les tarifes vigents en aquest  Annex, amb el 
redactat següent: 
 

CONCEPTE PREU 

A) QUOTA MENSUAL ESTADA MESOS SETEMBRE/JULIOL  164,22 €  
B) QUOTA ÚNICA MATERIAL ESCOLAR (en formalitzar la 
matrícula)  

83,23€  

C) SERVEIS COMPLEMENTARIS  
1.  ACOLLIDA MATI  

7:30 h inclou esmorzar fix quota mensual 73,50  
8:00 h inclou esmorzar fix quota mensual 60,56  
8:30 h NO inclou esmorzar fix quota mensual 33,23  
7:30 h esporàdic dia inclou esmorzar 5,32  
8:00 h esporàdic dia inclou esmorzar 4,24  
8:30 h esporàdic dia NO inclou esmorzar 2,74  

2.  ACOLLIDA TARDA  
17:30 h fix quota mensual 31,22  
18:00 h fix quota mensual 53,53  
17:30 h esporàdic dia 2,71  
18:00 h esporàdic dia 4,19  

3.  MENJADOR  
Fix quota mensual 156,60  
3 dies setmana fix quota mensual 117,38  
2 dies setmana fix quota mensual 78,30  
Esporàdic dia 11,22  



Lactant fix quota mensual 77,70  
Berenar fix quota mensual 15,98  
Berenar fix dia 1,48  
Berenar esporàdic dia 1,48  
Biberó lactants fora horari menjador unitat 1,10  

 
Sant Joan Despí, 22 de novembre de 2018 
La cap del departament, 


