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ORDENANÇA
REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI MUNICIPAL DE CURSOS DE CASTELLÀ
PER RESIDENTS ESTRANGERS
CONCEPTE
Article 1
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, tots
dos del RDL 2/2004, de 5 de març (Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), l'Ajuntament de Calvià percebrà el preu públic per la prestació del servei
municipal de cursos de castellà per residents extrangers, contemplat dins del programa
municipal del Departament de Ciutadans Estrangers, en allò que fa referència a la
integració sociocultural dels residents extrangers del municipi, i que es regirà per la
present ordenança.
OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 2
L'obligació de pagament del preu públic neix des del moment en el qual es
formalitza la inscripció en els serveis assenyalats en l'article anterior.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3
Són obligats al pagament els qui s'inscriguin en els serveis, complint amb els
requisits obligatoris per a tal inscripció.
QUANTIA
Article 4
1. La quantia del preu públic serà la següent:
-Tarifa única per mòdul ..........................................40,00 euros (€)
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GESTIÓ
Article 5
La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança es farà mitjançant ingrés o
transferència realitzats al compte bancari de l'Ajuntament.
2. La tarifa es meritarà dins dels cinc primers dies des de l'acceptació com a participant
del curs.
3. En el cas de baixes voluntàries no podrà sol.licitar-se la devolució de la tarifa
meritada.
4. Els dèbits per quotes no satisfetes que l'Administració no hagi percebut en els termes
assenayalats es recaptaran conformement als procediments generals del Reglament de
Recaptació i disposicions concordants.
5. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu el servei o l'activitat
no es desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
1.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança va ser aprovada definitivament en data 13 de desembre de
2011 i, un cop publicada en el BOIB, entrarà en vigor conforme al que disposen els
articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985; continuant la seva vigència fins que sigui derogada
o modificada.
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