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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

11058 047/13 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança Preu públic Escoletes

Atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició al públic, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de
l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis i realització d’activitats del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de
Palma, concepte 341,08, aprovat provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 25 d’abril de 2013, s’entenen definitivament
aprovats, segons el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i per aquest motiu, es publica el text
íntegre de l’esmentat acord, que és el següent:

ACORD

"Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i la realització d'activitats
del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, concepte 341,08; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment
pels articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i a l’article 49 de la
Llei de Bases del Règim Local, i segons nova redacció que  s’adjunta a aquesta proposta.

Segon.- L’expressat acord entrarà en vigor el dia en que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’acord d’aprovació definitiva.

Tercer.- Que una vegada adoptat l’acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat
Autònoma el corresponent anunci d’exposició al públic de l’expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler
d’anuncis d’aquest Excm. Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si dins el dit termini no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional."

                                                                          

ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS

DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS

CONCEPTE 341,08

                                                                          

ARTICLE 1. Concepte

Conformement al que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma, especificats a les tarifes contingudes a l’apartat 2 de l’article 3 següent, que es regeixen per
la present Ordenança.

ARTICLE 2. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present Ordenança les persones que sol·liciten les prestacions del servei o, en
qualsevol cas, les mares, els pares i els tutors de l’infant beneficiat.

ARTICLE 3. Quantia

1r. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança és la fixada a les tarifes contingudes a l’apartat següent, tenint en compte el
nivell de renda facilitat per l’Agència Tributària de les Illes Balears.

2r.  Les tarifes d’aquest preu públic són les següents:
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  Euros al mes

1. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat  superior a 52.416,01 €

 
320,30

2. Per assistència, estada i alimentació d’un infant, amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat comprès entre 39.312,01 € i 52.416,00 €

 
268,30

3. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat comprès entre 30.576,01 € 39.312,00 €

 
213,30

4. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat comprès entre 21.840,01 € i 30.576,00 €

 
163,30

5. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat comprès entre 13.104,01 € i 21.840,00 €

 
110,30

6. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF
actualitzat inferior a 13.104,01

 
78,00

7. Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb família vinculada a algun centre
d’atenció social i que compleixi els requisits del punt 2.1.6 del Llibre del Patronat Municipal
d’Escoles d’Infants (curs 13-14) per a optar a una plaça d’alguna d’aquestes quotes:

52,00
34,50
13,70

8. Per assistència, estada i alimentació d’un infant matriculat a alguna de les aules d’educació
especial de les escoles de Son Roca o Ciutat Antiga en què, per tenir un horari específic, es
paga la meitat de la quota que correspon per nivell de renda del darrer IRPF actualitzat, sempre
que aquesta sigui igual o superiors a 78 €.

 

3r. Les tarifes des del tram 2 al 7 s’apliquen únicament als usuaris empadronats al municipi de Palma. En cas contrari, s’aplica la tarifa
d’import màxim. En el cas que siguin fills o filles de treballadores o treballadors del PMEI no empadronats a Palma s’aplicarà la quota en
funció del nivell de renda.     

4t. Pel servei extraordinari d’estiu a les escoles d’infants del Patronat, s’apliquen les mateixes tarifes. 

ARTICLE 4. Normes de gestió

1. Els criteris de descompte són els següents:

* Les famílies amb dos o més infants matriculats a les escoles del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, paguen una tarifa especial
del 80% de la quota mensual per cada infant.
* Les famílies considerades nombroses paguen una tarifa especial del 80% de la quota corresponent.
* Les famílies que tinguin un infant amb necessitats especifiques de suport educatiu paguen un 80% de la quota corresponent.
* Les dones víctimes de violència de gènere, i en risc d’exclusió social paguen un 80% de la quota corresponent.
* Les famílies monoparentals paguen un 80% de la quota corresponent.
* Si s’acredita que la guàrdia i la custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es paga una tarifa especial d’un 90% de la
quota mensual.

Aquestes reduccions s’apliquen sempre que es tracti de quotes de 78 € o superiors i no són acumulables a la mateixa quota.

El pagament de les quotes mensuals regulades per aquest preu públic no inclou les quantitats que les escoles, en concepte de material per a
festes, sortides i altres despeses, puguin demanar a les mares, als pares o als tutors dels alumnes.

*Descomptes específics per falta d’assistència per malaltia:

Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes, per motius justificats de malaltia, les mares, els pares o tutors podran sol·licitar el
pagament de la meitat de la quota corresponent (sempre i quant aquesta sigui igual o superior a la de 78,00 €) excepte si es tracta del mes de
juliol. D’aquesta reducció tant sols es podran beneficiar una sola vegada al llarg del curs.

Si l’infant no assisteix a l’escola durant 15 dies, per motius justificats de malaltia, les mares, els pares o tutors podran sol·licitar una reducció
del 25% de la quota corresponent, excepte si es tracta del mes de juliol. D’aquesta reducció tan sols es podran beneficiar dues vegades al
llarg del curs

2. L’infant no pot gaudir del servei d’estiu ni començar un nou curs si dia 15 de juliol no s’han satisfet tots els deutes amb el PMEI.
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3. Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers quinze dies de cada mes corrent.

4. El pagament mensual de la quota s’efectua mitjançant domiciliació o liquidació bancària. 

5. Per a les altes que es produeixen dins els primers cinc dies, s’ha de liquidar la tarifa mensual completa, i aquesta s’ha de satisfer dins els
deu dies següents. Per a les que es produeixen després de dia 5 de cada mes es liquida aplicant la proporció corresponent.

Per motius d’adaptació de les noves matricules, en el mes de setembre es paga mitja quota.

El mes de juliol es paga la meitat de la quota.

6. Les baixes en la prestació del servei s’han de notificar a través d’escrit dirigit a la coordinadora de l’escola municipal d’educació infantil
on l’infant estigui inscrit, almanco amb quinze dies d’antelació.

7. Procediment en el cas d’impagament:

Les quotes no abonades en els terminis prevists es gestionen de la manera següent:

*L’1 i el 15 de cada mes, les coordinadores de les escoles reben un correu electrònic amb les cartes de pagament, on figura la data de
venciment del rebut de les famílies deutores, per tal de lliurar-les-hi.
*Si el deute és de dos mesos i no es firma i es compleix l’acord escrit de pagament, es dóna de baixa l’infant a través d’una resolució
de la presidenta.

En qualsevol cas, les notificacions són per duplicat, de manera que una s’entrega a la persona interessada i l’altra és per a l’expedient
administratiu.

8. La manca d’assistència d’un infant durant un període superior als quinze dies sense avisar per escrit, implica la baixa definitiva.

9. Durant el curs escolar l’infant no pot absentar-se més d’un mes, excepte en el cas de malaltia.   Si s’incompleix aquesta norma l’òrgan
competent, el Consell Rector, amb l’informe previ de la coordinadora del centre, en dictaminarà la baixa i es cobrirà la plaça.

10. L’impagament de la quota durant dos mesos suposa la tramitació de la baixa definitiva i la pèrdua de la plaça de l’infant.

En tot allò que no preveu aquesta Ordenança, hom s’ha d’ajustar al que disposa la normativa general de funcionament de les escoles
municipals d’educació infantil del PMEI, que es dicta amb l’aprovació prèvia del seu Consell Rector.

Disposició final

La present Ordenança fou originàriament aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de dia 29 de juny de 1989. La seva darrera modificació
s’aprovà per acord del Ple el ......................, i definitivament ................ (BOIB núm.......).

La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa
l'art. 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els interessats podran interposar  recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 19 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, contra l'acord definitiu de modificació de l’esmentada ordenança, en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB. No obstant, i amb caràcter previ i potestatiu, es pot interposar recurs de
reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

Palma, 7 de juny de 2013

El cap del departament, per delegació
Decret de batlia núm. 22906 de 01/12/2011

(BOIB núm. 187 de 15/12/2011)
Xavier Calafat Rotger
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