
nes.
24. Dret a obtenir facilitats per fer la declaració de voluntats anticipades,

d’acord amb la legislació vigent.
25. Dret a participar en la presa de decisions del centre que els afectin

individualment o col·lectivament per mitjà del que estableixen la normativa i el
reglament de règim intern, i associar-se per afavorir la participació.

26. Dret a no ser sotmeses a cap tipus immobilització o de restricció físi-
ca o tractament farmacològic sense la seva autorització, amb l’excepció que hi
hagi perill imminent per a la seguretat física de la persona usuària o de terceres
persones, o que hi hagi prescripció facultativa, en ambdós casos sota supervisió.

27. Dret a conèixer el preu dels serveis que es reben i, si pertoca, de la
contraprestació que els correspon satisfer.

28. La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i
serveis.

DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES: 

1. Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments
establert en les prestacions i els serveis; seguir el programa d’atenció que s’ha-
gi acordat amb el personal professional competent, i comprometres a participar
activament en el procés.

2. Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, fami-
liars i econòmiques, sempre que el seu coneixement sigui necessari per valorar
i atendre la seva situació, i també comunicar les variacions que es produeixin.

3. Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat
econòmica i així s’estableixi normativament.

4. Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situa-
ció personal, familiar, social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, sus-
pendre extingir la prestació.

5. Complir el reglament de règim intern.
6. Signar el contracte assistencial pertinent amb l’entitat prestadora del

servei.
7. La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i

serveis. 

— o —

Ajuntament de Deià
Num. 19921

Fem públic que durant el termini d’exposició pública de l’acord d’apro-
vació de  l’Ordenança fiscal reguladora de les tarifes del servei públic de l’es-
cola infantil de Deià, no s’han presentat cap reclamació, per la qual cosa es con-
sidera aprovat definitivament, procedint a la publicació de l’esmentat acord:

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI
PÚBLIC D’ESCOLA INFANTIL DE DEIÀ

Dada compte de l’ordenança reguladora del preu públic del servei d’esco-
la infantil, la Corporació per unanimitat acorda aprovar l’ordenança i publicar-
la al BOIB per al·legacions

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb allò previst a l’art. 127 en relació amb l’art. 41),

ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març de març pel que s’aprova el Tex Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aquest Ajuntament estableix els
preus públics per al serveis educatius, de guarderia i de menjador, i d’altres pres-
tats per l’Escoleta de Deià. Aquests preus públics estan especificades a les tari-
fes contingudes als articles 3r i es regiran per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les tarifes regulades per aquesta Ordenança

les persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència l’article ante-
rior.

Article 3r.- Quantia de les tarifes de cada servei.
A) Per servei Educatiu.
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment per els següents

servei seran:

SERVEIS LACTANTS 1 -3 ANYS
MATRICULA 60,00 € 60,00 €

8:00 – 9:00 ACOLLIDA 20,00 € 20,00 €
9:00 – 13:00 ESCOLARITZACIÓ 180,00 € 150,00 €
9:00 – 15:00 ESCOLARITZACIÓ 200,00 € 180 €

+ DINAR + DESCANS + MENU
15:00 – 16:00 RECOLLIDA 20,00 € 20,00 €

DINAR 5,00 € / dia - 90,00 € / mes

TARIFES ESPECIALS (90% de les quotes anteriors)
- Les famílies considerades nombroses segons la legislació vigent, amb un

sol fill matriculat

- Aquelles que tinguin un fill/a matriculat amb necessitats educatives
especials.

- Famílies en que el tutor de l’infant siguin els padrins o altres parents
Aquelles famílies que tinguin dos o mes fills matriculats, el segon i

següents comptaran amb una tarifa especial del 50% de la quota corresponent.
Tots aquests descomptes són acumulables en cas de concórrer les esmentades
condicions, si be no afecten als tramitats per els serveis socials dels ajuntaments.

B) Per serveis d’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment per el serveis d’en-

fortiment de les capacitats educatives de les famílies seran:

SERVEI DURACIÓ TARIFES
CURS DE MASSATGES 2 hores 10,00 €
ESPAIS FAMILIARS 2 hores 10,00 €
TALLER DE FAMILIES 2 hores 10,00 €

Article 4t.- Obligació de pagament
Neix des de es moment de la matriculació en ferm a partir del primer dia

del curs. Si la matriculació és posterior a l’inici del curs l’obligació de pagament
neix a partir de la data de la matriculació.

Article 5è.- Normes de Gestió
L’exacció es considerarà devengada simultàniament a la prestació del ser-

veis i la seva recaptació per el concessionari es durà a terme per mensualitats
avançades a les oficines municipals de l’ajuntament.

El pagament s’efectuarà per mensualitats avançades, i dins els primers
cinc dies de cada mes. Així mateix es podrà fer us de la domiciliació bancària
dels pagaments.

En el casos de falta de pagament de les tarifes es seguirà el següent pro-
cediment:

a) Falta de pagament durant un mes: l’adjudicatari es posarà en contacte
amb la família de l’infant per tal d’aclarir la situació detectada.

b) Falta de pagament durant dos mesos: el treballador social de l’ajunta-
ment es posarà en contacte amb la família de l’infant per tal d’aclarir la situació
detectada.

c) Falta de pagament durant tres mesos: Un retard en el pagament de més
de tres mensualitats sense motiu que ho justifiqui significarà la baixa de l’infant
al centre, previ avís per escrit amb quinze dies d’antelació. Amb anterioritat el
concessionari elaborarà l’informe corresponent que remetrà a l’ajuntament.

Article 6è.- Exempcions.
A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis

socials i proposta de l’ajuntament, aquest pot atorgar l’exempció de tot o part
del pagament, quan les circumstàncies socioeconòmiqes del sol×licitant mani-
festin una situació no adequada a les normes o l’ús que marquin en cada moment
un nivell mínim de subsistència. Aquesta despesa serà assumida per l’ajunta-
ment.

DISPOSICIO FINAL.-
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el

Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa.

Contra aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Tribunal contenciós administratiu de les illes Balears en el ter-
mini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest edicte al BOIB.

Deia, 25 d’agost de 2010.
El batle, Jaume Crespi Deya

— o —

Num. 20262
Fem públic que durant el termini d’exposició pública de l’acord d’apro-

vació del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola infantil de Deià,
no s’han presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera aprovat defini-
tivament, procedint a la publicació de l’esmentat acord:

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCO-
LA INFANTIL DE DEIÀ

Vist el Reglament elaborat per el funcionament de l’escoleta, la
Corporació per unanimitat acorda. Aprovar el Reglament i publicar-lo al BOIB
a efectes de al·legacions

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

TÍTOL I.-  DEL CENTRE

CAPÍTOL PRIMER: HORARI

Article 1r.- El present reglament te com objecte regular el funcionament i
l’organització de l’escola infantil del municipi de Deià.
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