
 

 

 
 
 

AJUNTAMENT DE NAVATA 
                       (Alt Empordà) 

 
FRANCESCA BORRAT COROMINAS, Secretària-Interventora de l'Ajuntament 
de NAVATA. 
 
  C E R T I F I C O : 

                     Que el Ple de l’ajuntament en sessió Ordinària celebrada el 
dia 10 de juliol de  2013, va adoptar  entre d’altres  el següent acord, que  
pres de l’esborrany  de l’acta, diu així: 
 
6.- Aprovació si s’escau modificació ordenança fiscal núm. 13 taxa 
prestació del servei llar infants. 
 
PROPOSTA D’ACORD : 

 
Vist el projecte de modificació de l’ordenança núm. 13  taxa per  a la 
prestació del servei de llar d’infants municipal que  formula l'alcaldia 
d'aquest Ajuntament; 
 
Atès que la modificació de l’ordenança de la llar d’infants municipal  proposa  
l’augment de l’IPC de l’any 2012 i per tant l’increment  és del 2,9 % 
(arrodonit) tan  pels nens  empadronats,  com  per els nens no 
empadronats i ,   tenint en compte la resta de recursos que el nodriran, per 
mantenir la necessària correlació entre despeses i ingressos , tot i la 
incertesa en la subvenció que assignarà el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya a les llar d’infants de titularitat municipal. 
 
Atesos els informes emesos i les consideracions fetes es posa en 
consideració del Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 quotes 
tributàries de l’ ordenança que s’assenyala, donant a les mateixes el 
redactat i imports que tot seguit es descriuen : 
 
“Ordenança fiscal núm. 13    
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR INFANTS 
Article 6. Quota Tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents : 

TARIFA: 
Nens/es empadronats al municipi de Navata 

 

Tarifa 1. Quotes anuals curs escolar Euros Euros 

  augment 2,9%  
curs 2013-2014 
anual 

augment 2,9%  
curs 2013-2014  
frac. mensual 

Nens/es empadronats al municipi Navata     

Matrícula (pagament únic) 169   

Quota anual curs escolar (11 mesos) 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 2/4 de 6. 1859 169 



 

 

 
 
 

AJUNTAMENT DE NAVATA 
                       (Alt Empordà) 

 
Quota anual curs escolar (11 mesos) de 2/4 de 9 a 12h  1661 151 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 3 a 2/4 de 6 1276 116 

      

Nens/es no empadronats al municipi de Navata     

Matrícula 201   

Quota anual curs escolar (11 mesos) 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 2/4 de 6. 2211 201 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 2/4 de 9 a 12h 1936 176 

Quota anual curs escolar (11 mesos) de 3 a 2/4 de 6 1485 135 

      

Tarifa 2.  Altres serveis – Extres- Quota Serveis    

      

Nens/es empadronats al municipi Navata     

1 mes tota la jornada 201   

1 matí (nomes nens matriculats) 7,5   

1 tarda (nomes nens matriculats) 5,5   

      

Nens/es no empadronats al municipi de Navata     

1 mes tota la jornada 233   

1 matí (nomes nens matriculats) 8,8   

1 tarda (nomes nens matriculats) 6,3   

 

2.- En situacions que l’usuari de la llar d’infants formi part del nucli familiar que acrediti la categoria  de “família 

nombrosa” , les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran en un 10 per 100. 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, caldrà presentar la corresponent sol·licitud i  acreditar aquest extrem amb els 

documents i/o carnets acreditats i /o expedits per la Generalitat de Catalunya. 

3.- Per aquelles famílies que tinguis dos o més germans /nes, s’aplicarà un 10% de reducció a la quota de la Llar del 

segon germà.     

S’acreditarà amb el llibre família i o filiació corresponent.      

4.- Excepcionalment en situacions d’absoluta impossibilitat econòmica i /o situacions no contemplades en els 

apartats anteriors, es podrà bonificar les quotes o  prestar el servei gratuïtament, previ informe del servei 

d’assistència social del Consell Comarcal de  l’Alt Empordà. 

5.- Les bonificacions assenyalades als punts 2 i 3 podran ser acumulatives. 

 

SEGON.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de  trenta dies comptats a partir del següent 
al de la publicació del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la 
Província".      
Publicar també el text íntegra de l’ordenança a la web municipal 
www.navata.org. 
 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions  que creguin oportunes. Transcorregut  el període indicat 
sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
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TERCER.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província" els acords elevats a definitius,  els   quals entraran  
en vigor a partir de la seva publicació   i regiran  mentre no s’ acordi la  
seva modificació o derogació.                        
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per a la tramitació i execució del present acord. 
 
La present proposta ha estat aprovada per unanimitat dels vuit membres 
assistents de nou que la componen. 
 
       I perquè així consti, expedeixo la present certificació fent reserva dels 
termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent d’acord amb el que 
disposa l'art. 206 del R.O.F.R.J.C.L., d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. 
Alcalde, a Navata a onze de juliol  de  dos mil tretze. 
           
           Vist i Plau 
          L'Alcalde,                                               la Secretària, 
 
 
 
Jaume Homs Campamar        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


