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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

6314

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança nº 29 reguladora del preu públic per la
prestació de serveis socioeducatius

Atès l'edicte publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 91, de 23 de maig de 2020, en relació a l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de Son Servera, en sessió ordinària de dia 21 de maig de 2020, mitjançant el qual s'aprovà inicialment la modificació de
l'Ordenança nº 29 reguladora del preu públic per la prestació de serveis socioeducatius.
De conformitat amb el previst als articles 22.2.d), 49, i 70.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, i havent transcorregut
el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació de l'Ordenança nº 29 reguladora del
preu públic per la prestació de serveis socioeducatius, per la qual cosa queda aprovada definitivament i es transcriu a continuació el text
íntegre de l'ordenança reguladora.
“ORDENANÇA Nº 29
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIOEDUCATIUS
Article 1 - Naturalesa, objecte i fonament
Fent ús de les facultats concedides per l'article 117 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de les hisendes locals, i per l'article 105 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis
municipals, que s'han de regir per la present Ordenança les normes de la qual atenen allò que s'ha previstes en els articles 41 a 48 del RDL 2
/2004.
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Article 2 – Objecte
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació, per part de l'Ajuntament, de serveis socioeducatius.
Article 3 - Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament les persones o entitats sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares o tutors dels
menors beneficiats.
Article 4 - Obligació de pagament
L'obligació de pagar els preus públics regulats en aquesta Ordenança, neix:
a) En les activitats de taller, formatives o d'ensenyament, que no tinguin la consideració d'activitats socials bàsiques en el
començament del curs.
b) Els drets d'inscripció en les activitats infantils s'han de meritar amb la formalització de la matrícula.
Article 5 – Base de gravamen
S'adopta com a base del present preu públic el nombre de persones que es beneficiïn de la prestació dels serveis.
Article 6 – Quota
Els preus públics als quals es refereix aquesta Ordenança són els determinats d'acord amb el següent quadre de tarifes:
Les quotes, una vegada ingressades i un cop començat el taller o activitat corresponent, no seran retornades, llevat que l'activitat no es pugui
desenvolupar per causa imputable al centre.
Els deutes per aquests preus públics s'exigiran des del mateix moment en què s'iniciï la prestació de servei o activitat que el justifiquen.
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Article 7 – Exempcions
L'Ajuntament podrà eximir del pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança a les persones beneficiàries de la prestació dels
serveis, en aquells casos en què els usuaris compleixin objectius de prevenció específica o de reinserció social, amb un informe previ tècnic
previ que els justifiquen.
Article 8 – Bonificacions
1.S'estableix una bonificació del 10 % a les quotes de l'escoleta d'estiu, sempre que es matriculin dos membres de la mateixa família; i d'un
30 % si són tres els membres matriculats.
2.L'Ajuntament de Son Servera, de manera excepcional, davant situacions derivades de força major, podrà bonificar per un període de
temps determinat, fins a un 50% les quotes, sempre que el Ple de la Corporació, a proposta de la Batlia, ho aprovi per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.*
*Aquesta bonificació es practicarà ( o no) simultàniament amb altres previstes en aquesta Ordenança.
NORMES DE GESTIÓ
Article 9 - Cobrament de quotes
Les quotes, una vegada ingressades i un cop començat el taller o activitat corresponent, no seran retornades, llevat que l'activitat no es pugui
desenvolupar per causa imputable al centre.
Article 10 – Meritació
Els deutes per aquests preus públics s'exigiran des del mateix moment en què s'iniciï la prestació de servei o activitat que el justifiquen.
Article 11 – Bestretes
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L'Ajuntament pot exigir, igualment, l'anticipació o dipòsit previ del import total o parcial del preu públic.
Article 12 - Lloc de pagament
El pagament del preu públic s'ha de realitzar pels beneficiaris dels serveis o activitats a través de les entitats bancàries designades per
l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, entrarà en vigor un cop efectuada la seva publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB nº 152 de 18 d'octubre de 2012), i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. “

Son Servera, 14 de juliol de 2020
La batlessa
Natalia Troya Isern
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ESCOLA D’ADULTS:
Cursos d’ensenyament reglat:
CURSOS DE FORMACIÓ GENERAL:
Cursos de com a màxim 30 hores:
Cursos de com a màxim 60 hores:
Cursos de com a màxim 100 hores:

45’00 €
64’00 €
106’00 €

CURSOS D’ARTS I OFICIS:
Cursos de com a màxim 30 hores:
Cursos de com a màxim 45 hores:
Cursos de com a màxim 100 hores:

45’00 €
64’00 €
106’00 €

CURSOS D’INFORMÀTICA O QUE NECESSITIN PERSONAL
ESPECIALITZAT:
Cursos de com a màxim 30 hores:
Cursos de com a màxim 40 hores
Cursos de com a màxim 60 hores:
Cursos de com a màxim 90 hores:
Cursos de com a màxim 100 hores:

64,00 €
70,00 €
106,00 €
150,00 €
160,00 €

CURSOS DE CATALÀ:
Cursos de com a màxim 30 hores:
Cursos de com a màxim 60 hores:
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gratuït

45’00 €
64’00 €

CURSOS DE CUINA:
Cursos de cuina no especialitzada: màxim 20 hores
Cursos de cuina no especialitzada màxim 40 hores:
Cursos de tècniques de cuina especialitzada:

51,00 €
105,00 €
66,00 €

CURSOS I SEMINARIS DIVERSOS DE SS, EE I CIJ:
Cursos de com a màxim 10 hores:
Cursos de com a màxim 20 hores:
Cursos de com a màxim 30 hores:
Cursos de com a màxim 60 hores:
Cursos de com a màxim 100 hores:

22’00 €
32’00 €
45’00 €
64’00 €
106,00 €

ACTIVITATS O FUNCIONS PEDAGÒGIQUES:
Per activitat o funció:
ESCOLA D’ESTIU:
Cada mes:
1a o 2a quinzena de cada mes:
Servei complementari: Ampliació horari:
ESCOLA D’HIVERN:
Matrícula anual:
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2,00 €
140’00 €
98’00 €
10’00 €
20’00 €

