ORDENANÇA DE PREUS PRIVATS NÚM. 6.4. PREU PRIVAT PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DE
L’EQUIPAMENT “EL LLEDONER”
ARTICLE 1. Fets subjectes
Serveis de bar-restauració del Centre de Serveis per a la Gent Gran ‘El Lledoner’, que es
regirà per aquesta ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis de restauració oferts pel barrestaurant de l’equipament ‘El Lledoner’, a que es refereix l'article anterior.
ARTICLE 3. Quantitat
La quantitat serà la fixada en les tarifes contingudes en l’annex.
Les tarifes establertes no comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit, que es repercutirà
d'acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 4. Obligació al pagament
1. L'obligació de pagament neix en el moment que el potencial usuari o beneficiari
demana la utilització del servei.
2. Nogensmenys, una vegada demanat el servei l'usuari o beneficiari tindrà dret al
reintegrament de la quantitat prèviament satisfeta si el servei no s'arribés a realitzar
efectivament per causa no imputable objectivament a ell.
ARTICLE 5. Aplicació de les tarifes
Existeixen tres modalitats de tarifes:
1. Modalitat 1: Preu del menú de derivació social:
Per poder ser beneficiari del servei de menjador per a gent gran s’hauran de reunir els
requisits següents:






Ser major de 60 anys.
Estar empadronat i tenir residència legal a Mollet del Vallès.
Tenir una situació econòmica, familiar i social precària.
Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerta.
No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Per tal d’accedir al servei de menjador per a gent gran s’haurà de seguir el
procediment i tràmits següents:
a) La persona gran interessada en gaudir el servei haurà de presentar una sol·licitud
degudament complimentada i acreditada al servei d’informació del Centre de

Serveis per a Gent Gran ‘El Lledoner’.
b) Un cop presentada la sol·licitud i documentació acreditativa, un tècnic
municipal de serveis socials (Equip Bàsic d’Atenció Social) realitzarà la
valoració econòmica, familiar i social amb el suport d’una entrevista per tal de
valorar el grau de necessitat.
c) Un cop avaluades les demandes es donarà resposta per escrit a la persona
demandant del servei, sempre tenint en compte les limitacions establertes, sense
que hi hagi cap dret subjectiu a gaudir del mateix si no hi ha cap plaça vacant.
d) Es signarà un contacte del servei amb la persona sol·licitant, el qual determinarà
l’assignació del serveis: dies, horari, import i temporalitat.
e) Les obligacions dels usuaris/es del serveis són:
 Fer ús adequat de les instal·lacions on es presti el servei.
 Respectar els horaris de funcionament i/o prestació del servei.
 Abonar la quota corresponent d’acord amb el preu establert en el
contracte.
 Complir els pactes, acords i compromisos, així com el pla de treball
establert, en els seu cas, en el contracte corresponent.
 Informar al centre de qualsevol modificació de les seves circumstàncies
socials i personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de
prestació del servei. - Respectar la normativa bàsica d’ús intern del servei.
f) En cas d’incompliment dels pactes establerts al contracte entre l'Ajuntament i
l’usuari/a o de qualsevol de les seves obligacions per part d’algun usuari/a es
podrà acordar la suspensió i/o exclusió de la prestació del servei.
Per a la valoració econòmica es tindrà en compte la renda mensual, que és el resultat
de sumar els ingressos familiars mensuals menys les despeses d’habitatge, amb un
màxim en aquest concepte de 600 €/mes, dividit entre els membres de la família. Si
el resultat és inferior a una renda mensual de 200 € donarà accés al servei de menjador.
Pel que fa a la valoració de la situació familiar i social es tindrà en compte aquelles
persones que viuen soles majors de 60 anys i són beneficiàries del servei d’atenció
domiciliaria per l’elaboració d’àpats. En cap cas es podrà adreçar a persones que siguin
dependents i necessitin l’ajut d’una tercera persona per ingerir l’àpat.
2. Modalitat 2: Tarifa de plats i ofertes especials exclusives per a persones que disposin
de carnet de jubilats/des i pensionistes de Mollet del Vallès.
3. Modalitat 3: Tarifa de preus bàsics per a tothom.
ARTICLE 6. Normes de gestió
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal.
En el supòsit de gestió indirecta dels serveis, els plecs de clàusules d’explotació dels
mateixos podran establir, d’acord amb la normativa vigent, que el contractista percebi
com a retribució les tarifes; en aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al
contractista, respectant sempre les clàusules establertes en el contracte. En cap cas
però, el contractista podrà condonar total o parcialment el pagament d’aquests preus.
2. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada servei sol·licitat
o realitzat.

3. L’òrgan competent fixarà anualment els preus a exigir, en funció del cost dels serveis.
ARTICLE 7. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals , la Llei general tributària i altres disposicions concordants que les
desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança comporta la derogació de la Ordenança del preu públic per a la
prestació dels serveis de restauració del bar-restaurant “El Lledoner”.
DISPOSICIÓ FINAL
La present 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 dia 1 de gener de 2020, i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES

Concepte
Menús
Menú Modalitat 1 (Menú per a la Gent Gran per derivació social)
Menú Modalitat 2 (Menú per a la Gent Gran a migdia, de dilluns a
diumenge, excepte dies especials)
Altres alimentació
Productes de pastisseria
Productes de cafeteria
Begudes sense alcohol
Begudes amb alcohol

Preu màxim
Sense IVA
25,75 €
4,12 €
6,18 €
15,45 €
5,15 €
5,15 €
1,55 €
20,60 €

