Gestió Tributària
El Cap del Departament
Assumpte: Projecte d’establiment i ordenació del Preu Públic per a la realització d’activitats formatives,
culturals, musicals i de tallers, als Centres Culturals Municipals.
INFORME.- Les contrapartides que s’han d’exigir per les activitats als Centres culturals municipals tenen les
característiques pròpies del Preu públic (sol·licitud i recepció voluntària, que se presta pel sector privat). Es fa
necessari establir i regular els preus públics que han de dirigir les activitats esmentades.
Se proposa, per tant, l’acord d’establiment i aprovació simultània de l’ordenança reguladora del Preu
Públic per a la realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de tallers, als Centres Culturals Municipals
amb la particularitat de que l’acord faculta a la Junta de Govern de Palma a fixar les quanties de les tarifes, la qual
cosa permetrà una major agilitat en la realització de les activitats, ja que fer-ho a través d’acord plenari implica
una tramitació superior als dos mesos, requisit que pot fer inoperant l’activitat. D’altra banda, la Junta de Govern
no podrà aprovar les tarifes de cada activitat si la proposta no ve avalada per l’estudi econòmic que determini
l’equilibri financer de l’activitat.
L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local determina la competència de la Junta de Govern
Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l’Article
123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les
ordenances.
Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de
Palma podria adoptar-se el següent
ACORD
"Primer.- Aprovar el Projecte d’establiment del Preu Públic per a la realització d’activitats formatives, culturals,
musicals i de tallers, als Centres Culturals Municipals en base a la legislació vigent en la matèria, i aprovació
simultània de l’ordenança reguladora, la redacció de la qual s'adjunta a aquesta proposta.
Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació expressada.”
Palma, 7 d’octubre de 2005
El Cap del Departament,

Sgt. Xavier Calafat Rotger.
El Coordinador general de l’Àrea
d’Hisenda, Economía, Innovació
i RRHH.

Sgt.: Guillermo Navarro Garau

VIST I PLAU
EL TINENT DE BATLE
D’HISENDA, ECONOMIA,
INNOVACIÓ I RECURSOS
HUMANS

Sgt.: Pedro Álvarez Chillida
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ANNEX
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA REALIZACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES, CULTURALS, MUSICALS I DE TALLERS ALS CENTRES CULTURALS
MUNICIPALS.
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 a la realització d’activitats formatives, culturals, musicals i de Tallers, als Centres
Culturals Municipals, que es regirà per la present Ordenança.
OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2.- Estan obligats al pagament del preu públic les persones qui participin o assisteixin a les activitats
regulades per aquesta ordenança.
QUANTIA

Article 3.- D’acord amb el que disposa l’article 47 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i amb el que disposa l’article 23.2.b ) de la Llei 7/1985, de Règim local, la quantia del preu públic serà fixada per
la Junta de Govern de Palma a proposta, per a cadascuna de les activitats, del Tinent de Batle de l’àrea competent
en matèria de Participació Ciutadana, a instància, si escau, del/de la Regidor/a Delegat/da en matèria de
Participació Ciutadana, atenent al estudi econòmic que s’efectuarà de totes les activitats a realitzar.
A aquest efecte, una vegada elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’informarà al/a
la Tinent de Batle per a l’elaboració de la proposta de determinació del preu públic, que s’elevarà a la Junta de
Govern de Palma per a la seva aprovació
NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES
Article 4. 1.- 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 interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran de
l’encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l’obligació del pagament del preu públic.
No obstant l'anterior, qui sol·licitin algun dels serveis objecte de la present ordenança deuran 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.
2.- Si l’activitat no és directament gestionada per l’Ajuntament, la persona o entitat que tingui atribuïda la seva
gestió, únicament podrà percebre els preus públics aprovats per l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa
l’article 44.2 de la Llei Reguladora d’hisendes Locals en la redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.

