ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE
CERÀMICA
ARTICLE 1er.
Segons el previst a l'article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual autoritza a
establir i exigir preus públics per a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència
municipal, l’Ajuntament de Marratxí modifica el Preu Públic per la prestació del servei públic de les
escoles municipals de ceràmica.
ARTICLE 2on.
L'objecte d'aquesta exacció està constituït per la prestació de serveis consistents en l'activitat
desenvolupada per l'Escola de Ceràmica.
OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3r.
L'obligació de contribuir neix des del moment en què se sol.liciti l’assistència de l’activitat.
OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 4rt.
Les persones naturals usuàries de l’activitat.
CLASSES I TARIFES
ARTICLE 5è.
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança estarà constituït per les tarifes següents:
A) Curs ordinari:
- Matrícula
25,65 € per curs
- Classes
44 € per mes
Els alumnes empadronats a Marratxí tendran una bonificació del 50% en el concepte de
classes.
B) Monogràfics d’estiu:
- Matrícula: entre 200,00 i 300,00 €
- Material (si pertoca): fins a 100,00 €
Descompte d’un 20% de l’import de la matrícula per segon curs i següents.
El preu públic de cada curs monogràfic serà aprovat per la Junta de Govern Local, en funció
dels costs que originin.

ARTICLE 6è.
Els drets liquidats per l'aplicació de la tarifa, autoritzen l'assistència a les classes per a les quals s'hagi
estat abonat i satisfet la corresponent matrícula.
NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QÜOTES
ARTICLE 7è.
1. El nombre de places dels cursos de ceràmica que s’ofereixen són:
· 8 places de Manual a) en horari de matí.
· 8 places de Manual b) en horari d’horabaixa.
· 8 places de Manual c) en horari d’horabaixa.
· 8 places de Torn – Iniciació.
· 8 places de Torn – Perfeccionament.
2. La selecció de l’alumnat es durà a terme mitjançant unes directrius aprovades per Decret
de Batlia.
3. La forma de pagament de la matrícula i les quotes serà mitjançant imprès d’autoliquidació,
que emetrà l’Àrea de Cultura una vegada admesos els alumnes. Es realitzaran tres
pagaments durant el curs:
· Darrera quinzena de setembre: matrícula i tres mensualitats.
· Darrera quinzena de desembre: tres mensualitats.
· Darrera quinzena de març: tres mensualitats.
La manca de justificació dels pagaments durant els períodes abans esmentats serà
motiu de pèrdua de la plaça.
La baixa voluntària durant el curs no suposarà el reemborsament de les quotes
abonades. Dita baixa s’ha de comunicar per escrit a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament amb un mes d’antelació.
4. El pagament dels cursos monogràfics d’estiu es farà com a mínim quinze dies abans que
comenci el curs, mitjançant imprès d’autoliquidació, que emetrà l’Àrea de Cultura una
vegada admesos els alumnes.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present modificació de l’Ordenança, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 28 d’abril
de 2014, entrarà en vigor un cop publicat integrament el seu text en el BOIB i transcorregut el termini
previst en l’article 65.2 de la LBRL, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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