Nº. ORDEN

48

ORDENANÇA
REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DEL PROGRAMA MUNICIPAL
DE CENTRES DE REFORÇ EDUCATIU CALVIÀ
(CREC)

CONCEPTE
Article 1
De conformitat amb el previst en l'article 127, en relació amb l'article 41, tots
dos del RDL 2/2004, de 5 de març (Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), l'Ajuntament de Calvià percebrà el preu públic per la prestació de serveis
contemplats en el Programa municipal de centres de reforç educatiu de Calvià, dirigit a
alumnes de secundària, que es regirà per aquesta Ordenança.
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 2
L'obligació de pagament del preu públic neix en el moment en què es formalitza
la inscripció en els serveis assenyalats en l'article anterior.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3
Són obligats al pagament els qui s'inscriguin en els serveis, entenent-se com a
tals els pares o representants legals que hagin sol·licitat l'admissió de l'usuari.
QUANTIA
Article 4
1. La quantia del preu públic és la següent:
-Tarifa mensual de ..........................................10,00 euros (€)
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2. Donada la quantia del referit preu públic, atenent al que disposa l'art. 44.2 del
RDL 2/2004, i tenint en compte les finalitats educatives i socials que es pretenen
complir amb els serveis que es presten en els centres de reforç educatiu de Calvià,
l'Ajuntament de Calvià, a proposta del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació
i Biblioteques (IMEB), subvencionarà a cada usuari resident a Calvià la quota mensual,
en la quantia que es fixi.
La subvenció s'atorgarà als sol·licitants que es trobin al corrent de les seves
obligacions econòmiques i tributàries amb l'Ajuntament de Calvià i els seus organismes
autònoms. En cas contrari, s'aplicarà la tarifa sense subvenció.
GESTIÓ
Article 5
1.La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança s'ha de fer mitjançant
ingrés o transferència al compte bancari de l'IMEB, o bé mitjançant domiciliació
bancària.
2.Les tarifes s'han de fixar el dia primer de cada inici de trimestre i seran satisfetes dins
els deu primers dies. Els trimestres són d'octubre a desembre, de gener a març i d'abril a
juny. Els mesos de juliol i setembre es comptabilitzen en pagament bimensual dins el
programa d'estiu.
3.Les altes que es produeixin dins els quinze primers dies de cada mes suposen el
pagament de la quota mensual completa, que serà satisfeta dins els deu dies següents.
Les que es produeixin després del dia setze de cada mes suposen el pagament de la
meitat de la quota mensual.
4.Les baixes voluntàries en la prestació del servei dels usuaris inscrits han de ser
notificades per escrit al coordinador o coordinadora del centre de reforç educatiu de
Calvià corresponent, almenys amb quinze dies d'antelació. En el cas de baixes
voluntàries, no podrà sol·licitar-se la devolució de la part proporcional satisfeta del
trimestre en el qual no es rebi el servei.
5.Les baixes d'alumnes fetes a iniciativa del propi servei no donen dret a sol·licitar la
devolució dels mesos del trimestre pagat, excepte en aquells casos en què existeixi una
causa justificada (canvi de domicili, de centre educatiu, etc.).
6.Els dèbits per quotes no satisfetes que l'Administració no hagi percebut en els termes
assenyalats es recaptaran conformement als procediments generals del Reglament de
recaptació i disposicions concordants.
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Article 6
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables les quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment. Per a declarar-los com a tals,
s'ha de formalitzar l'oportú expedient, d'acord amb el que preveu el vigent Reglament
general de recaptació.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança va ser aprovada definitivament en data 13 de desembre de 2011 i, un
cop publicada en el BOIB, entrarà en vigor conforme al que disposen els articles 70.2 i
65.2 de la Llei 7/1985; continuant la seva vigència fins que sigui derogada o
modificada.
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