BOIB

Num. 69

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 8917
Publicació de les subvencions nominatives de la Direcció Insular
de Cultura corresponents als programes de Cultura i de
Promoció Cultural concedides de l’1 de gener al 31 de desembre
de 2011.
En compliment del que disposa l’article 9 del Reglament de subvencions
i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm.132, de 3/11/2001),
es publiquen les subvencions nominatives de la Direcció Insular de Cultura
corresponents als programes de Cultura i de Promoció Cultural, concedides,
sense convocatòria pública prèvia, pel conseller executiu del Departament de
Cultura i pel Consell Executiu durant l’any 2011.
Entitat beneficiària
Ajuntament de Pollença – Adquisició Casal Llobera
Jardí Botànic de Sóller
Gremi d’Editors
Observatori Astronòmic de Costitx
Gremi de Llibreters
Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears

Quantia de la subvenció
100.000,00 €
21.040,35 €
250.000,00 €
70.000,00 €
52.700,00 €
12.500,00 €

Palma, 23 d’abril de 2012
El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Miquel Barceló Llompart

—o—

Eivissa
Num. 8953
Publicació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la
utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del
Consell d’Eivissa
De conformitat amb l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es publica el text íntegre de l’ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d’Eivissa.
Aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que se n’hagi dut a terme la
publicació.
Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de les
instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d’Eivissa
Article 1r.- Concepte
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i de conformitat amb el que estableixen els articles 41 i següents del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Insular estableix el preu
públic per assistència a les escoletes, que es regirà per aquesta Ordenança reguladora, les normes de la qual atenen el que es preveu a l’article 131 de l’esmentat Reial decret legislatiu.
Article 2n.- Objecte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei d’escolarització als centres ‘Escoleta Infantil Cas Serres’, ‘Escoleta Infantil Ses Païsses’ i
‘Escoleta Infantil Es Fameliar’.
Article 3r.- Obligació de pagament
L’obligació del pagament del preu públic neix des que s’inicia la prestació dels serveis assenyalats en l’article anterior.
Article 4t.- Obligat al pagament
Estan obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis, entenent-se
com a tals els pares, representants legals o les persones que hagin sol·licitat l’admissió de l’usuari.
Article 5è.- Quantia
L’import del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà el figurat con-
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forme amb la següent tarifa:

SERVEI
Matrícula
Tarifa de 9 a 13 hores, escolarització (0-1)
Tarifa de 9 a 13 hores, escolarització (1-2)
Tarifa de 9 a 13 hores, escolarització (2-3)
Tarifa per acollida (7.30 hores a 9 hores)
Servei esporàdic d’acollida (7.30 hores a 9 hores)
Tarifa per recollida (14.30 a 15.30 hores)
Servei esporàdic de recollida (14.30 a 15.30 hores)
Tarifa de menjador i/o recollida (13 a 14.30 hores)
Servei esporàdic de menjador i/o recollida (13 a 14.30 hores)
Espais familiars, espais nadó, tallers de pares i mares

IMPORT
95,00 €/anual
173,00 €/mensual
168,00 €/mensual
168,00 €/mensual
20,00 €/mensual
2,00 €/diari
24,00 €/mensual
2,50 €/diari
110,00 €/mensual
5,50 €/diari
3,00 €/sessió

Article 6è.- Reduccions de la tarifa
1. Les famílies nombroses tendran els següents descomptes sobre la tarifa:
- Categoria general: 30% de descompte
- Categoria especial: 50% de descompte
2. Si assisteixen dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar a l’escoleta, tendran una bonificació d’un 15% sobre la quota tributària.
3. En aquells casos en què els Serveis Socials així ho aconsellin -amb
informe previ justificatiu de la situació econòmica familiar- s’aplicarà reducció
d’un 40 % sobre la tarifa.
4. Les reduccions establertes a aquest article no podran ser acumulades, i
s’aplicarà el que sigui més avantatjós per a l’usuari en cada moment.
Article 7è.- Gestió
1. La percepció del preu públic regulat en aquesta Ordenança s’efectuarà
per rebut mensual domiciliat, durant la primera quinzena, al compte bancari que
indiqui la persona sol·licitant. La informació de les dades bancàries per a la
domiciliació dels pagaments es facilitarà en el moment de la preinscripció, amb
certificació bancària que n’acrediti la titularitat.
2. Les tarifes mensuals es meritaran el dia primer de cada mes i seran
satisfetes durant la primera quinzena del mes que es presti el servei, a excepció
del servei de menjador.
3. La tarifa del servei de menjador es liquidarà durant la primera quinzena del mes immediatament posterior al que s’hagi obtengut el servei.
4. La tarifa de matrícula es liquidarà el primer mes juntament amb la tarifa mensual.
5. Les altes que es produeixin dins dels cinc primers dies del mes causaran la meritació de la tarifa mensual i serà satisfeta durant la primera quinzena
del mes en què es presti el servei.
6. Les altes que es produeixin després del dia cinc de cada mes causaran
la meritació de la tarifa per als dies que resten fins que finalitzi el mes i es liquidarà amb la proporció corresponent.
7. Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits es notificaran
a l’administració, almenys amb quinze dies d’antelació.
8. En aquells casos en què l’administració no presti els serveis durant les
vacances establertes de Nadal i Setmana Santa al calendari escolar fixat per la
Comunitat Autònoma, la tarifa mensual es reduirà proporcionalment pels serveis no prestats.
9. La falta de pagament de dos mensualitats consecutives suposarà la pèrdua del dret a la prestació del servei.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la utilització de les instal·lacions de les escoletes publicada al BOIB núm. 118 de 2308-2008.
Disposició final
La present ordenança començarà a regir a partir del dia següent de la seua
publicació íntegra al BOIB i seguirà en vigor fins que s’acordi la seua derogació o modificació expressa.
Eivissa, 3 de maig de 2012
La consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni,
Josefa Costa Costa
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