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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

446446 Aprovació definitiva de la modificació del preu públic 0.13 regulador de la prestació de serveis de
l'Escola municipal de música i arts escèniques

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella en sessió  celebrada el dia 04.08.21 va aprovar inicialment  la modificació del  preu públic 
0.13 regulador de la prestació de serveis de l'EScola municipal de Música i Arts escèniques.

En el BOIB núm. 107 de data 12.08.21 es publicà l'anunci de l'esmentada aprovació.

Atès que durant el període establert a l'efecte no s'han presentat al·legacions.

Atesa la legislació vigent, es publica íntegrament el preu públic esmentat.

PREU PÚBLIC NÚMERO 0.13
SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

NORMATIVA ESPECÍFICA

ARTICLE 1r.- CONCEPTE I FONAMENT.

De conformitat amb el que disposa l'article 41 del RD 2/2004 de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament acorda establir en aquest terme
municipal el preu públic per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques.

Serà d'aplicació a aquest preu públic la present Normativa, dictada a l'emparament del que disposen els articles 41 a 47 del RD 2/2004 de les
Hisendes Locals i la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics i, en segon lloc, l'Ordenança General reguladora dels Preus Públics,
aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 20.07.17, amb especial atenció al que disposa l'article 5 de la mateixa,
delegant a la Junta de Govern local la fixació dels preus públics per a cadascun dels serveis o activitats que s'ofereixin.

ARTICLE 2n.- OBLIGATS AL PAGAMENT.

Estan obligats al pagament del preu públic per aquest servei, les persones que es beneficiïn del mateix. En el seu defecte, els familiars que
tinguin obligació legal o pactada d'atendre els usuaris d'aquests serveis.

ARTICLE 3r.- QUANTIA.

La quantia a exigir per la prestació dels serveis, es determinarà en funció de les següents tarifes segons els serveis que s'utilitzin:

Matrícula 29,00€

De 4 a 7 anys

Música i moviment
 

36,00€

Música i moviment (1 dia/set)
 

18,50€

A partir de 8 anys

Bàsic 1 Teoria *+ instrument 30' / parella 45' 52,00€

Bàsic 2

Teoria + instrument + col·lectiva instrumental *Opcional a
partir de 12 anys. La quota no serà deduïble en cas de no fer
aquesta assignatura

62,00€

Teoria + instrument + 2 col·lectives instrumentals 70,00€

Aula Jove (a partir de 14 anys
fins els 18) En aquest programa
hi podem trobar diferents
escenaris

PUNT JOVE 2 assignatures* *una de les quals ha de ser un instrument. 62,00€

AVANÇAT Alumnes que han acabat tot el
nivell bàsic i volen continuar formant-se a
nivell teorico-pràctic

Instrument + teòrica + col·lectiva 62,00€

Augment d'assignatures Teòrica o col·lectiva instrumental 10,00€
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ARTS ESCÈNIQUES Teatre Musical

Teatre Musical Infantil
36,00€

 

Teatre Musical joves
36,00€

 

ADULTS O PER MÒDULS adreçat a majors de 18 anys o majors de 12 que
no han passat per cap programa
 

Instrument 45' 62,00€

Individual 30' 40,50€

Teòrica 75' 36,00€

Combo/quartet 36,00€

Banda 18,50€

Orquestra 18,50€

Gospel/cor 18,50€

Arts escèniques adults 39,00€

MUSICOTERÀPIA Classe individual 45' 58,00€

ARTICLE 4rt.- BONIFICACIONS.

1. Es practicarà una bonificació de les tarifes a què es refereix l'article 4 de les següents característiques:

Bonificacions

Família nombrosa* 15%

Família monoparental* 15%

2 o més membres matriculats a l'escola 15%

Dos o més mòduls (Adults) 10%

Alumnes arts escèniques també matriculats a música 25%

Família amb algun membre afectat per discapacitat física o psíquica. 10%

Punt jove i adults que fan instrument en parella 10%

*Acreditar mitjançant títol o certificació de l'organisme oficial.

Les bonificacions aplicables no seran acumulables.

2. En el cas de que algun o alguna menor procedent d'una família que estigui rebent assistència i seguiment per part dels Serveis Socials, i
aquests considerin que la pràctica i aprenentatge de música o arts escèniques en pot ser favorable pel seu desenvolupament, l'Ajuntament farà
ús de la reserva de plaça a l'escola per aquests casos fins a un màxim tres.

ARTICLE 5è.- LIQUIDACIÓ I INGRÉS.

La matrícula es satisfarà en el moment de la inscripció. La resta de pagaments s'efectuaran de forma mensual mitjançant l'aprovació dels
corresponents padrons que seran recaptats en un període mínim de cobrament en recaptació voluntària de dos mesos.

Les sol·licituds de baixa hauran de tramitar-se davant l'oficina de l'Escola Municipal de Música i Arts Escèniques durant la primera quinzena
del mes anterior a aquell en què hagin de sorgir efecte.

DISPOSICIÓ FINAL.

El present Preu Públic regirà un cop publicada la seva aprovació en el BOIB i es mantindrà en vigor mentre no sigui modificada o derogada
per l'Ajuntament, deixant sense efecte l'anterior Preu Públic 0.5, pel Servei d'Escola Municipal de Música i Dansa.

 

Ciutadella de Menorca, 28 de setembre de 2021

L'alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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