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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER

18214

Ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de l’Escola Municipal de Música

El Ple de l'Ajuntament, en sessió feta el 13 d'octubre de 2015, va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del
preu públic per a l'Escola Municipal de Música.
Publicada al BOIB núm. 165, de 10 de novembre, i atès que, durant el període establert a l'efecte, no s'han presentat reclamacions, s'entén
aprovat definitivament l'acord de modificació i, de conformitat amb la legislació vigent, es publica íntegrament.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
Aquest Ajuntament conforme al que autoritza l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord
amb el que preveu l’article 20.4.v del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix el preu públic per al servei d’Escola de Música, que es regularà per la present ordenança, redactada d’acord amb l’article 16 del
RDL 2/2004 ja esmentat.
Article 2n.- Obligats al pagament
Estaran obligats al pagament del preu públic regulador en aquesta ordenança qui es beneficiï dels serveis o activitats prestats o realitzats per
aquest Ajuntament, als que fa referència l’article anterior.
Article 3r.- Quantia
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1.- La quantia del preu públic regulador en aquesta ordenança, serà la següent:
- L'alumne satisfarà una matrícula anual i una quota mensual.
- La matrícula serà de 20 € els residents i 40 € els no residents.
- La quota mensual serà de 90 € per als alumnes de 1r i 2n de grau elemental i de 100 € per als alumnes de 3r i 4t de grau elemental.
2.- Activitats educatives de l’Escola Municipal de Música.
a.- Segons la proposta presentada per la Direcció de l'Escola a aquest Ajuntament i seguint la programació necessària per complir
amb el que preveu la "Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación" (LOE), els alumnes hauran d’assistir a:
- 2 hores setmanals de llenguatge musical.
- 1 hora d’instrument individual.
- 1 hora col·lectiva de conjunt musical.
- 1 hora i 30 minuts de conjunt coral de 3r i 4t curs.
b.- Els alumnes que, a més, vulguin aprendre un instrument suplementari, hauran de satisfer un plus de 60 € mensuals, per cada
instrument suplementari, per 45 minuts setmanals o en relació preu/temps que correspongui.
c.- Els alumnes que participin en tallers i/o activitats no reglades (classes d'iniciació musical, lectura musical, etc) pagaran una quota
no inferior a 10 € mensuals (classes de 5 o més persones) ni superior a 50 € mensuals (classes de menys de 5 persones).
d.- Les classes individuals es pagaran a preu real, sense bonificació.
e.- Les quotes mensuals es pagaran senceres, independentment de l’assistència o no de l’alumne a classe.
f.- Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes. En el supòsit de que les baixes s’efectuïn
després dels sis primers dies del mes, s’aplicarà la mensualitat sencera del mes corresponent.
g.- BAIXES: Serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa, signat pel sol·licitant i pel Director de l’Escola de Música o
persona delegada, per a què es formalitzi correctament aquesta baixa.
Article 4t.- Obligacions de pagament
1.- L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de la sol·licitud del servei.
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2.- El pagament de l’esmentat preu públic s’efectuarà al “Consorci de la Música, la Dansa i l'Art a Sóller”, mitjançant de transferència
bancària, sempre segons relació mensual d’alumnes que confeccioni el personal directiu de l’Escola Municipal de Música.
Article 5è.- Exempcions i bonificacions
1.- En cas de necessitat, per raons econòmiques, d’integració, etc., es podrà recórrer als Serveis Socials d’aquest Ajuntament. Al seu criteri, i
amb el vistiplau del Regidor de Cultura, es podran concedir les bonificacions oportunes. Cada any s’hauran de sol·licitar o revisar aquestes
bonificacions, que podran arribar a un 90% de la quota mensual.
2.- Bonificació del 20% de la quota mensual als alumnes que presentin:
El títol en vigor de família nombrosa.
Targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'atenció a la Dependència que acrediti un grau de
discapacitat d'un 33% o superior.
Un certificat expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acrediti la condició de jubilat o de més de 65 anys.
3.- Bonificació del 20% de la quota mensual als alumnes que formin part de la Banda Municipal de Música, de la Coral de l'EMMS o de
qualsevol altre grup de l'EMMS, segons llista tancada que es passarà des de la direcció de l'EMMS i amb el compromís tàcit de complir amb
les actuacions estipulades a nivell municipal. Si, a part, aquests alumnes fan classe d'instruments complementaris, aquestes no es bonificaran,
el seu preu serà l’estipulat l’any en curs.
4.- Bonificació del 20% de la quota mensual als alumnes que desenvolupin activitats de voluntariat dins l'EMMS, segons la llista tancada que
es passarà des de la Direcció de l'EMMS.
Article 6è.- En cas de limitació de places
Si arriba el moment en què el nombre de sol·licituds de plaça obliga a fer una llista d'espera, tindran prioritat d'inscripció els alumnes inscrits
en anys anteriors, davant els nous alumnes, i els residents davant els no residents.
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Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOIB, i començarà a aplicar-se a partir del mes següent, quedant en
vigor fins la seva modificació o derogació expressa.
Sóller, 18 de desembre 2015
EL BATLE
Jaume Servera Servera
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