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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

12181 Elevació automàtica modificació ordenança reguladora del preu públic pel servei de classes de
musica, ball i agrupació coral de l’escola de música de Valldemossa

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de setembre de 2017, s’aprova la modificació de la
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL  SERVEI DE CLASSES DE MUSICA, BALL I AGRUPACIÓ CORAL DE
L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDEMOSSA. I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d’exposició cap
reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l’article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet de l’ordenança.

Contra el present acord definitiu de modificació de la referida ordenança fiscal, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

TEXT DE L’ORDENANÇA

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PEL  SERVEI DE CLASSES  DE MUSICA, BALL I AGRUPACIÓ CORAL
DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDEMOSSA.

Article 1. Fonament i naturalesa

Aquest Ajuntament conforme autoritza l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local i d’acord amb el
que preveu l’article 41 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix el preu públic per la Prestació de serveis municipals de classes
de musica i ball, que es regularà per la present Ordenança, redactada d’acord amb l’article 16 del R.D.L. 2/2004 ja esmentada.

Article 2. Obligació de contribuir

L’obligació de contribuir neix de l’aprofitament (per la realització) dels serveis de classes de música coral i/o instrumental i ball per part de
l’alumnat matriculat.

Article 3. Fet imposable

El fet imposable està determinat per la participació a les classes formatives (la realització dels serveis naturals que realitzin les esmentades
activitats o serveis) de l’Escola de Música de Valldemossa.

Article 4 Subjecte passiu

Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones naturals que realitzin les esmentades activitats o serveis al curs vigent.

Article 5. Quota tributaria

El preus públics a què es refereix aquesta ordenança es faran efectius en el moment d’efectuar-se la sol·licitud de prestació del respectiu
Servei, d’acord amb el següent quadre de tarifes.

Preu Públic

Matrícula PER CURS 49,08 €

Llenguatges musicals

Música i Moviment 20,00 €

Llenguatge musical 24,80 €

Llenguatge musical modern 24,80 €

Tallers grupals
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Preu Públic

Ball Mallorquí Adults 10,33 €

Cor infantil 26,87 €

Cor persones adultes 10,33 €

Combo modern 26,87 €

Música Popular 20,15 €

Batucada 20,15 €

Orquestra 26,87 €

Instruments

1r Instrument Menors 48,05 €

2n Instrument Menors 60,97 €

Instruments Adults 60,97 €

PAQUETS

a) Instrument + 3 (llenguatge/s + taller/s)

    Infantil 52,18 €

    Adults 74,40 €

b) Instrument + 2 (llenguatge / taller)

    Infantil 50,12 €

    Adults 69,23 €

c) Instrument + 1 (llenguatge o taller)

    Infantil 48,05 €

    Adults 64,06 €

Article 6. Exempcions i bonificacions

Estaran exempts del pagament de la matrícula, els alumnes de música i moviment.

Tindran la bonificació d’un 10% de la quota els/les alumnes de família nombrosa.

Tindran bonificació d’un 10% aquelles famílies que tinguin dos o mes germans/es menors inscrits a formació bàsica.

Els descomptes no són acumulables.

Hi haurà altres exempcions a proposta dels serveis socials municipals.

Cada any s’haurà de sol·licitar o revisar aquesta bonificació.

Per a altres preus es definirà la proposta en base al cost real de l’activitat.

Article 7. Normes de gestió

El pagament de la matrícula dels curs es realitzarà en el moment de la seva tramitació i mitjançant ingrés bancari i serà irreductible. Per
aquelles matrícules que es formalitzin a partir del mes de febrer es podrà aplicar una reducció proporcional.

En cap cas s’admetrà la formalització de la matricula d’un/a alumne/a amb imports pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos
acadèmics anteriors.

Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment mitjançant ingrés bancari.

Les despeses dels rebuts retornats per l’entitat bancària serà assumida per el titular del rebut.
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Si el nombre de sol·licituds de matriculacions per un curs supera les places disponibles es donarà preferència en primer lloc als matriculats en
anys anteriors i en segon llocs als empadronats al terme municipal de Valldemossa. Es podrà establir llista d’espera.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació en el BOIB, quedant en vigor fins la seva
modificació o derogació expressa.

Valldemossa a 2 de novembre de 2017

EL BATLE
Nadal Torres Bujosa
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