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Num. 18639
Negociat d’Informació Interna
Assumpte:Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per prestació de serveis i relització
d’activitats de l’Escola Municipal de Formació. Concepte 341,08, i de l’expedient d’establiment i aprovació simultània de l’ordenança reguladora del Preu
Públic per prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola Muncipal de
Formació.
Anunci
Atès que no s’ha presentat pels interessats, durant el termini d’exposició
al públic, cap reclamació o suggeriment contra l’acord de modificació de
l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per prestació de serveis i relització
d’activitats de l’Escola Municipal de Formació. Concepte 341,08, i de l’acord
d’establiment i aprovació simultània de l’ordenança reguladora del Preu Públic
per prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola Muncipal de
Formació, aprovats inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 29
de juny de 2009, 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 l’expedient de modificació 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, la darrera modificació de la qual va esser aprovada inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2008, pel que fa a les tarifes que conté l’article 3r.2., i l’art. 4, relatiu a normes de gestió, en base a la legislació vigent en la
matèria, i a l’estudi econòmic unit a l’expedient, la nova redacció de la qual
s’adjunta a aquesta proposta.
Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia següent al de la
seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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..’
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS.
CONCEPTE 341.08
TEXT QUE ES MODIFICA
ARTICLE 3. Quantia
1.................................
2n. - Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
Euros al mes.
1.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb una renda familiar de
2007 superior a 52.416,01€
320,30
2.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant, amb una renda familiar de
2007 compresa entre 39.312,01€ i 52.416,00€
268,30
3.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb una renda familiar de
2007 compresa entre 30.576,01€ 39.312,00€
213,30
4.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb una renda familiar de
2007 compresa entre 21.840,01€ i 30.576,00€
163,30
5.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb una renda familiar de
2007 compresa entre 13.104,01€ i 21.840,00€
110,30
6.- Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb una renda familiar de
2007 inferior a 13.104,01
78,00
7.- Per l’assistència, estada i alimentació d’un infant que hagi formalitzat la
matrícula a través de l’assistenta social del Patronat, i que es proposi a informe
social el pagament d’una de les 3 quotes següents, segons les circumstàncies
socioeconòmiques de la família
52,00
34,50
13,70
8- Pel servei extraordinari d’estiu a l’Escola d’Infants del Patronat:
Segona quinzena de juliol
147,00
Mes d’agost
175,00
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Segona quinzena de juliol i el mes d’agost

255,00

Article 4. Normes de Gestió.
1.- El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del
servei, i el seu cobrament es farà efectiu a la primera quinzena del mes corresponent pels serveis administratius del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de
Palma, en base a les dades aportades per les famílies.
L’aplicació de les tarifes regulades a l’article anterior està condicionada a: a) tenir el domicili a Palma; b) el pare i mare o tutors, en el moment de
la matriculació, han de estar al corrent de pagament de l’Impost sobre béns
immobles i de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Si no es compleixen
aquest dos requisits, la tarifa aplicable serà la d’import màxim.
Les tarifes dels infants matriculats a les aules d’educació especial
s’aplicaran amb una reducció del 50%, en tenir un horari específic, sempre que
aquestes siguin iguals o superiors a la de 78 €.
Si la matrícula es formalitza a la segona quinzena del mes, sempre i quan
ja hagi començat el curs escolar, tan sols haurà de pagar aquest mes el 50% de
la quota que li correspongui, sempre i quan aquesta sigui igual o superior a la
quota de 78’00 €.
Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes, per motius justificats,
els pares o tutors podran sol×licitar el pagament de la meitat de la quota corresponent (sempre i quan 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, 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.
Aquelles famílies que tenguin dos o més infants matriculats a les escoles
del Patronat, pagaran una tarifa especial d’un 80% de la quota mensual que
paguin per cada infant, si es tracta de les quotes de 78,00 € o superiors
També pagaran una tarifa especial del 80% de la quota corresponent (sempre i quan no es tracti de quotes reduïdes) les famílies considerades nombroses
segons la legislació vigent.
Aquelles famílies que tenguin un infant amb necessitats educatives especials, pagaran un 80% de la quota corresponent (sempre i quan no es tracti de
quotes reduïdes)
Si s’acredita que la guàrdia i custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres
familiars es pagarà una tarifa especial d’un 90% de la quota mensual sempre i
quan no es tracti de quotes reduïdes.
Aquestes reduccions són acumulables en cas de concórrer varies condicions.
2.- La sol×licitud d’una plaça a qualsevol escola depenent del Patronat, es
realitzarà mitjançant l’imprès oficial de sol×licitud de plaça corresponent, que
s’haurà d’acompanyar amb la documentació pertinent que acrediti el dret a
punts.
En el cas que no es presenti cap document acreditatiu per a l’aplicació del barems, la puntuació aplicada serà la mínima.
3.- El Patronat es reserva el dret a aplicar la quota més elevada a aquelles
famílies que no justifiquin el ingressos corresponents a l’exercici econòmic que
serveix de criteri per l’aplicació dels preus, és a dir, 2007.
Un retard en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que ho
justifiqui significarà la baixa de l’infant al centre. El Patronat ha de comunicar
amb 15 dies d’antelació la baixa per escrit.
El mes de juliol es paga mitja quota.
El pagament de les quotes mensuals regulades per aquest preu públic no
inclou les quantitats que, en concepte de material per a festes, sortides i altres
despeses, les escoles puguin demanar als pares a o tutors dels alumnes.
ACORD
‘Primer.- Aprovar l’expedient d’establiment del Preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola municipal de formació, i aprovació simultània de l’ordenança reguladora, la redacció de la qual s’adjunta a
aquesta proposta en base a la legislació vigent en la matèria i a l’estudi econòmic que s’acompanya a aquest expedient.
Segon.- L’expressada modificació entrarà en vigor el dia següent al de la
seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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
PRESTACIÓ DE SERVEIS Y LA REALIZACIÓ D’ACTIVITATS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ.
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CONCEPTE
Article 1.- De conformitat amb l’article 127, en relació amb article 41,
ambdós del text refós de la Llei Reguladora de les 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 realització d’activitats a l’Escola
municipal de formació, que es regirà per la present Ordenança.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.- Estan obligats al pagament del preu públic les persones o entitats sol·licitin la prestació dels serveis o la realització d’activitats de l’Escola
municipal de formació regulades per aquesta ordenança.
QUANTIA
Article 3.1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà fixada a
la tarifa continguda a l’apartat següent.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Professorat:
Fora de servei

En hora de servei

96,00€

47,50€

77,70€
54,50€
121,00€
33,50€
273,00€
109,00€

39,50€
27,50€
———
———

Personal docent amb titulació
universitària, per hora
Personal especialitzat i amb
experiència, per hora
Monitor, per hora
Personal de fora de l’Illa, per hora
Coordinador, per hora
Conferència (F)
Taula rodona

Utilització d’instal·lacions:
Sales multi-usos A i F (capacitat màxima, 25 persones), per hora 12,00€
Sala d’informàtica (capacitat màxima, 16 persones), per hora
20,00€
Gimnàs, per dia
70,00€
Sales D, E, G i H (capacitat màxima, 30 persones) per hora
15,00€
Sala multi-usos gran (capacitat màxima, 60 persones- aules D+E), per hora
30,00€
Sala de juntes/conferències (capacitat màxima, 20 persones),
per hora
10,00€
Galeria de tir:
- per hora i línia de tir
15,00€
- munició, per cartutx
0,50€
Cessió de medis audiovisuals, per hora
25,00€
Galeria de simulació (capacitat màxima, 4 persones), per hora
55,00€
Motocicleta, per hora o fracció
11,00€
Sala d’informàtica Pl.Santa Eulàlia (capacitat màxima, 8
persones), per hora
20,00€
Per cada hora d’utilització fora de l’horari habitual del
centre
20,00€
Equipament de bombers:
Pràctiques amb extintor, per extintor
Pràctiques amb bombona de propanito
DEA (desfibril·lador automàtic), per persona
Simulador d’incendis, per simulació
Flash Over, per hora

32,00€
19,00€
11,00€
70,00€
30,50€

NORMES DE GESTIÓ
Article 4. El pagament del preu públic s’efectuarà al lloc on es realitzi l’activitat, en
els termes i formes que l’Ajuntament determini.
Les persones o entitats interessades en els serveis i activitats objecte de la
present ordenança ho sol·licitaran a l’Escola municipal de formació.
L’acceptació de la prestació del servei i del pressupost del preu públic comportarà el naixement de l’obligació del pagament del preu públic. Els que sol·licitin algun dels serveis o activitats objecte de la present ordenança hauran d’ingressar l’import íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en l’article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es
presti el servei.
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 29798, 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
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reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
Palma, 18 d’agost de 2008.
El TINENT DE BATLE D’HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I
INNOVACIÓ.
Sgt.: Andreu Alcover Ordinas.
—————————————
Negociado de Información
Asunto: Aprobación definitiva del expediente de modificación de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público por prestación de servicios y realización de actividades del Patronato Municipal de Escoles d’Infants de Palma.
Concepte 341,08, y del expediente de establecimiento y aprobación simultánea
de la ordenanza reguladora del Precio Público por prestación de servicios y realización de actividades en la Escuela Municipal de Formación.
Anuncio
No habiendo sido presentada por los interesados, durante el plazo de
exposición al público, ninguna reclamación o sugerencia contra el acuerdo de
modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por prestación de
servicios y realización de actividades del Patronato Municipal de Escoles
d’Infants de Palma. Concepte 341,08, y el acuerdo de establecimiento y aprobación simultánea de la ordenanza reguladora del Precio Público por prestación
de servicios y realización de actividades en la Escuela Municipal de Formación,
aprobado inicialmente por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de día 29
de junio de 2009, se entiende definitivamente aprobado, según lo que dispone el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, y por este
motivo, se publica el texto íntegro del mencionado acuerdo, que es el siguiente:
ACUERDO
‘Primero,- Aprobar el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por la prestación de servicios y realización de actividades del Patronato Municipal de Escoles d’Infants de Palma. Concepto 341,08,
la última modificación de la cual fue aprobada inicialmente por el Exmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2008, por lo que
afecta a la tarifas que contiene el artículo 3r.2., y el art. 4, relativo a normas de
gestión, en base a la legislación vigente en la materia, y al estudio económico
unido al expediente, la nueva redacción de la cual se adjunta a esta propuesta.
Segundo.- La expresada modificación entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Islas Baleares.
Tercero.- Que una vez adoptado el acuerdo provisional referido, se publique en el BOIB y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma el correspondiente anuncio de exposición al público del expediente,
a efectos de reclamación. La mencionada exposición se hará en el tablón de
anuncios de este Exmo. Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo que si dentro del mencionado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional.’
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS DE PALMA.
CONCEPTE 341,08
ARTÍCULO 3. Cuantía
1. …………….
2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
Euros al mes
1. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 superior a 52.416,01€
320,30
2. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 comprendida entre 39.312,01€ Y 52.416,01 €
268,30
3. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 comprendida entre 30.756,01 € Y 39.312,01 €
213,30
4. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 comprendida entre 21.840,01 y 30.756,00 €
163,30
5. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 comprendida entre 13.104,01 € y 21.840,00 €
110,30
6. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño con una renta familiar de
2007 igual o inferior a 13.104,01 €
78,00
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7. Por asistencia, estancia y alimentación de un niño que haya formalizado la
matrícula a través de la asistencia social del Patronato, y que se proponga a
informe social el pago de una de las 3 cuotas siguientes, según las circunstancias socioeconómicas de la familia.
52,00
34,50
13,70
8. Por el servicio extraordinario de verano en la Escola d’Infants del
Patronato:
Segunda quincena de julio
147,00
Mes de agosto
175,00
Segunda quincena de julio y mes de agosto
255,00

a efectos de reclamación. La mencionada exposición se hará en el tablón de
anuncios de este Exmo. Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo que si dentro del mencionado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo provisional.’

Artículo 4. Normas de gestión
1.- El precio público se considerará devengado simultáneamente a la prestación del servicio, y su cobro se hará efectivo en la primera quincena del mes
correspondiente por los servicios administrativos del Patronat Municipal
d’Escoles d’Infants de Palma, en base a los datos aportados por las familias.
La aplicación de la tarifas reguladas en el artículo anterior está condicionada a: a) tener el domicilio en Palma; b) el padre y madre o tutores, en el
momento de la matriculación, han de estar al corriente de pago del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Si no se cumplen estos dos requisitos, la tarifa aplicable será la de importe máximo.
Las tarifas de los niños matriculados en las aulas de educación especial se
aplicarán con una reducción del 50%, al tener un horario específico, siempre que
estos sean iguales o superiores a la de 78 €.
Si la matrícula se formaliza en la segunda quincena del mes, siempre y
cuando ya haya empezado el curso escolar, solamente tendrá que pagar este mes
el 50% de la cuota que le corresponda, siempre y cuando esta sea igual o superior a la cuota de 78,00 €.
Si el niño no asiste a la escuela durante todo un mes, por motivos justificados, los padres podrán solicitar el pago de la mitad de la cuota correspondiente (siempre que esta sea igual o superior a la de 78,00 €), excepto si se trata
del mes de julio. De esta reducción tan solo se podrán beneficiar una sola vez a
lo largo del curso.
Si el niño no asiste a la escuela durante 15 días, por motivos justificados,
los padres podrán solicitar una reducción del 25% de la cuota correspondiente,
excepto si se trata del mes de julio. De esta reducción tan solo se podrán beneficiar dos veces a lo largo del curso.
Aquellas familias que tengan dos o más niños matriculados en las escuelas del Patronato, pagarán una tarifa especial del 80% de la cuota mensual que
paguen por cada niño, si se trata de cuota de 78,00 € o superiores.
También pagarán una tarifa especial del 80% de la cuota correspondiente
(siempre y cuando no se trate de cuotas reducidas) la familias consideradas
numerosas según la legislación vigente.
Aquellas familias que tengan un niño con necesidades educativas especiales, pagarán un 80% de la cuota correspondiente (siempre y cuando no se
trate de cuotas reducidas).
Si se acredita que la guarda y custodia del niño es de los abuelos o de otros
familiares se pagará una tarifa especial de un 90% de la cuota mensual siempre
y cuando no se trate de cuotas reducidas.
Estas reducciones son acumulables en caso de concurrir varias condiciones.
2.- La solicitud de una plaza en cualquier escuela dependiente del
Patronato, se realizará mediante el impreso oficial de solicitud de plaza correspondiente, que se deberá acompañar con la documentación perteneciente que
acredite el derecho a puntos.
En el caso que no se presente ningún documento acreditativo para la aplicación de baremos, la puntuación aplicada será la mínima.
3.- El Patronato se reserva el derecho a aplicar la cuota más elevada a
aquellas familias que no justifiquen los ingresos correspondientes al ejercicio
económico que sirve de criterio para la aplicación de los precios, es decir, 2007.
Un retraso en el pago de más de dos mensualidades sin motivo que lo justifique significará la baja del niño en el centro. El Patronato ha de comunicar
con 15 días de antelación la baja por escrito.
El mes de julio se paga media cuota.
El pago de la cuotas mensuales reguladas por este precio público no incluye las cantidades que, en concepto de material para fiestas, salidas y otros gastos, las escuelas puedan pedir a los padres o tutores de los alumnos.

CONCEPTO
Artículo 1.- De conformidad con el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos incluidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, esta Ayuntamiento establece el Precio Público por la prestación de servicios y realización de actividades en el Escuela Municipal de Formación, que
se regirá por la presente Ordenanza.

ACUERDO
‘Primero.- Aprobar el expediente de establecimiento del Precio Público
por la prestación de servicios y realización de actividades en la Escuela
Municipal de formación, y aprobación simultánea de la ordenanza reguladora,
la redacción de la cual se adjunta a esta propuesta en base a la legislación vigente en la materia y al estudio económico que se acompaña a este expediente.
Segundo.- La expresada modificación entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Tercero.- Que una vez adoptado el acuerdo provisional referido, se publique en el BOIB y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad
Autónoma el correspondiente anuncio de exposición al público del expediente,

ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 2.- Están obligados al pago del precio público las personas o
entidades que soliciten la prestación de los servicios o la realización de actividades de la Escuela Municipal de formación reguladas por esta ordenanza.
CUANTÍA
Artículo 3.
1. La cuantía del precio público regulada en esta ordenanza será fijada
en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
2. La tarifa de este precio público será la siguiente:
Profesorado
Fuera de servicio €

En hora
de servicio €
Personal docente con titulación universitaria, por hora96,00
47,50
Personal especializado y con experiencia, por hora 77,70
39,50
Monitor, por hora
54,50
27,50
Personal de fuera de la Isla, por hora
121,00
———
Coordinador, por hora
33,50
———
Conferencia (F)
273,00
Mesa Redonda
109,00
Utilización de las instalaciones:
Salas multiusos A y F (capacidad máxima, 25 personas), por hora 12,00
Sala de informática (capacidad máxima, 16 personas), por hora
20,00
Gimnasio, por día
70,00
Salas D, E, G y H (capacidad máxima, 30 personas) por hora
15,00
Sala multiusos grande (capacidad máxima, 60 personas- aulas
D+E), por hora
30,00
Sala de juntas/conferencias (capacidad máxima,
20 personas), por hora
10,00
Galería de tiro
- por hora y línea de tiro
15,00
- munición, por cartucho
0,50
Cesión de medios audiovisuales, por hora
25,00
Galeria de simulación (capacidad máxima, 4 personas), por hora
55,00
Motocicleta, por hora o fracción
11,00
Sala de Informática Pl. Santa Eulália (capacidad máxima, 8 personas), por
hora
20,00
Por cada hora de utilización fuera del horario habitual del centro
20,00
Equipamiento de bomberos:
Prácticas con extintor, por extintor
Prácticas con bombona de propanito
DEA (desfibrilador automático) por persona
Simulador de incendios, por simulación
Flash Over, por hora

32,00
19,00
11,00
70,00
30,50

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 4.
El pago del precio público se efectuará en el lugar donde se realice
la actividad, en los términos y formas que el Ayuntamiento determine.
Las personas o entidades interesadas en los servicios y actividades
objeto de la presente ordenanza lo solicitarán a la Escuela municipal de formación. La aceptación de la prestación del servicio y del presupuesto del precio
público comportará el nacimiento de la obligación del pago del precio público.
Los que soliciten alguno de los servicios o actividades objeto de la presente
ordenanza deberán ingresar el importe íntegro del correspondiente precio público en el momento de la solicitud. Este ingreso tendrá carácter de depósito pre-
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vio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, quedando elevado a definitivo cuando se preste el servicio.

ria de la distribució de l’aigua potable d’Alaró ha vingut subministrant a l’ajuntament per les seves necessitats municipals i repercutint el seu cost al preu que
paguen els veïnats d’ Alaró.

Lo que se publica para que se tenga conocimiento general y a los efectos
oportunos, y se comunica que, conformemente a lo que dispone el artículo 52.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, contra el acuerdo definitivo de modificación de la mencionada ordenanza, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOIB. No obstante, y con carácter previo y potestativo, se puede
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al de su publicación en el BOIB.
Palma, 18 de agosto de 2009.
EL TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA
E INNOVACIÓN.
Fdo.: Andreu Alcover Ordinas

En conseqüència, la Comunitat de Regants subministrarà a l’ajuntament,
sense rebre cap compensació a canvi, l’equivalent de l’aigua necessària per
omplir els dipòsits públics existents a l’actualitat, es a dir fins a la quantitat de
27.500 m3 (vint-i-set mil cinc-cents metres cúbics) per any.

—o—

III.- Els acords de les clàusules I i II son independents del dret de 110
(cent deu) minuts setmanals d’aigua que avui l’ajuntament disposa com a comuner i que li seran subministrats de la mateixa manera que a la resta de comuners.

Ajuntament d'Alaró
Num. 18411
(Exp. núm. 5765-08).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2009, ha
aprovat el següent,
Conveni entre l’Ajuntament d’Alaro i la comunitat de regants de la font
de les artigues pel subministrament d’aigua
Exposició de Motius
A.- La disposició addicional primera de les vigents ‘Ordenances i
Reglament pel règim d’administració i distribució de les aigües de la Font de
Ses Artigues d’Alaró’, en endavant ‘Estatut de la Comunitat de Regants’, determina:
‘La Comunitat de Regants cedirà anualment a l’ajuntament com a mínim,
sempre que el cabdal de la font ho permeti, un volum d’aigua equivalent al
resultant d’omplir els dipòsits públics actualment existents destinats a l’abastament dels veïnats una vegada a la setmana durant els mesos de novembre, desembre, gener i febrer, sense perjudici d’altres cessions que es puguin realitzar en
cas de necessitat del municipi.
L’ajuntament només podrà disposar d’aquest volum d’aigua amb la finalitat de disminuir els costos del subministrament d’aigua als veïnats.’
B.- En els darrers anys l’increment de la població en el nucli urbà, juntament amb l’extensió del subministrament d’aigua potable a zones de la perifèria urbana, ha fet que les necessitats de cabdals d’aigua potable que ha de disposar l’ajuntament d’Alaró hagin crescut, per tal de donar un correcte i eficaç
servei a la població. Per tant, s’han de millorar les provisions d’aigua potable
per augmentar els cabdals de que es disposa en l’actualitat de cara a mantenir un
servei eficient.
C.- Les recents obres realitzades a les instal·lacions de la Comunitat de
Regants per part del Ministerio de Agricultura han aconseguit evitar les fuites
que es produïen a la xarxa antiga, racionalitzar el consum i disposar d’un emmagatzemament d’aigua d’uns 6.000 metres cúbics per a qualsevol emergència, i
tot plegat ha permès, durant gran part de l’any, disposar d’un cabdal d’aigua del
qual abans no en disposava la Comunitat de Regants.
Entenem que, a més dels comuners, tots els alaroners han de gaudir també
d’aquestes millores, per la qual cosa, durant aquests darrers mesos, ambdues
parts hem fet gestions per tal d’establir unes relacions de mútua col·laboració,
que han donat com a fruit aquest conveni, la seva signatura del qual suposarà,
per a la pròpia Comunitat, una important ajuda per la conservació i manteniment
del seu patrimoni i menys despeses pels comuners.
En atenció a l’anterior exposat les parts acorden formalitzar aquest conveni de amb subjecció a les següents,
Clàusules
I.- La Comunitat de Regants de la Font de Ses Artigues d’ Alaró subministrarà, i l’Ajuntament acceptarà, durant els vuit mesos compresos entre octubre i maig, 200.000 m3 (dos-cents mil metres cúbics) d’aigua anuals de l’esmentada font, sempre que el seu cabdal ho permeti. Es considerarà que el cabdal ho permet sempre que aquest sigui superior als 30 m3 (trenta metres cúbics)
per hora, que és el mínim per cobrir les necessitats de la Comunitat de Regants.
II.- Per dur a terme el que preveuen els estatuts de la Comunitat i reflectit
a l’expositiu A d’aquest conveni, ambdues parts han cercat una manera pràctica
i eficaç per subministrar l’aigua equivalent a omplir els dipòsits municipals i, al
mateix temps, per substituir amb aquesta aigua la quantitat que la concessionà-

En el cas de que el cabdal no arribi temporalment als 30 m3/hora i la
Comunitat, per no poder cobrir les necessitats dels seus comuners, decideixi aturar el subministrament, ho comunicarà a l’ajuntament amb un avís per escrit i
amb set dies naturals d’antelació, així mateix comunicarà el cabdal de la darrera medició que justifiqui la aturada de subministrament.
L’ajuntament, si així ho considera, podrà demanar i participar en una altra
medició del cabdal juntament amb responsables de la Comunitat, podent ser
assistit pels tècnics que consideri. Si així tampoc s’està conforme amb la medició, s’aportarà un nou mesurament mitjançant un peritatge elaborat per un
expert elegit de mutu acord per les dues parts.

IV.- L’aigua cedida en virtut dels apartats I i II serà destinada al subministrament de la població, amb la finalitat de disminuir la repercussió dels seus
costos als veïnats i també per cobrir les necessitats municipals.
V.- La distribució de l’aigua es farà des del dipòsit cobert de la Comunitat
de Regants ubicat en el polígon , parcel·la , actualment de 60 m3 de capacitat, i
a través de les canonades de la Comunitat que connecten fins la xarxa municipal.
Tot el que es precisa per potabilitzar l’aigua es realitzarà per compte i
càrrec de l’ajuntament utilitzant el dipòsit que la Comunitat té devora la boca de
la font, disposant l’ajuntament de les facultats necessàries per accedir a l’esmentat dipòsit de cloració per tal de controlar i dirigir el correcte subministrament i tractament de l’aigua.
Per facilitar aquestes tasques s’acompanya a aquest conveni un croquis de
les dites instal·lacions.
El manteniment de les instal·lacions serà a càrrec de la Comunitat de
Regants, si bé l’ajuntament, per tal de fer-ne ús, col·laborarà en el seu manteniment de la següent manera:
1.- Abonarà a la Comunitat de Regants una quantitat 12.000 euros a l’any
(dotze mil euros anuals). Aquesta quantitat és revisarà anualment d’acord amb
les variacions que experimenti l’índex de preus del consum (IPC) a les Illes
Balears i, en el seu defecte, pel del conjunt de l’estat, que publica l’Instituto
Nacional de Estadística o organisme que el pugui substituir en el futur.
El pagament per part de l’ajuntament de la quantitat de 12.000 euros/any
a la Comunitat de Regants per l’ús de les seves instal·lacions es farà de forma
trimestral amb quatre abonaments de 3.000 euros, dins els deu dies següents a
la finalització de cada trimestre, mitjançant ingrés al compte bancari que indiqui la Comunitat.
En el suposat cas que el subministrament d’aigua anual sigui diferent als
200.000 m3, la quantitat que l’ajuntament abonarà a la Comunitat es calcularà
aplicant la proporció de 12.000 euros per 200.000 m3 d’aigua; serà en el pagament del darrer trimestre anual quan es corregirà el desfasament que s’hagi produït entre la quantitat d’aigua realment subministrada i els pagaments realitzats
i/o a realitzar.
2.- Cedirà gratuïtament a la Comunitat de Regants l’ús d’unes dependències municipals d’una superfície aproximada de vint metres quadrats, durant el
temps que estigui vigent aquest conveni, perquè aquesta hi pugui instal·lar les
seves oficines.
VI.- El termini d’aquest conveni serà de vuit anys, comptats a partir de la
data de la seva signatura per part dels representants de l’Ajuntament d’Alaró y
de la Comunitat de Regants de la Font de les Artigues.
Aquest termini finalitzarà automàticament quan es compleixin els vuit
anys convinguts sense necessitat de requeriment previ, i serà renovable sempre
que hi hagi voluntat expressa i per escrit d’ambdues parts.
VII.- L’ajuntament podrà cedir els drets i obligacions derivats del present
conveni a l’entitat concessionària del servei de subministrament d’aigua potable
si bé ho haurà de comunicar prèviament a la Comunitat de Regants.

