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ORDENANÇA
reguladora del
PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS
FORMATIVES ESPECÍFIQUES
REALITZADES PER L’IFOC A INICIATIVA
D’EMPRESARIS, ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS I SINDICALS I
TREBALLADORS DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Article 1. Conformement al que preveu l’article 117, amb relació a l’article 41.b),
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament de Calvià estableix el “Preu Públic pel Servei d’Activitats
Formatives Específiques Realitzades per l’Institut Municipal de Formació i
Ocupació de Calvià (IFOC) a petició o iniciativa d’empresaris, organitzacions
empresarials i sindicals i treballadors del municipi”, que es regirà per la present
Ordenança.

OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 2. Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o
jurídiques que formulin sol.licitud d’organització d’activitats formatives i, a més,
en el seu cas, les persones que formulin inscripció individual per a l’assistència als
cursos organitzats.
QUANTIA
Article 3. La quantia del preu públic serà la determinada per la Comissió de
Govern per a cada un dels cursos, sense que es pugui superar, en cap cas, el cost
total que representi per a l’IFOC l’organització del curs.
A aquest efecte, un cop estudiada la petició que formuli una empresa, organització
o grup de treballadors i avaluat el cost del curs, el president del Consell
d’Administració de l’IFOC elevarà la corresponent proposta a la Comissió de
Govern, assenyalant el cost del curs i el preu públic que es proposi, bé per la
totalitat en cas d’organitzacions, bé per alumne en cas de persones individuals.
En els cursos d’activitats formatives organitzats per l’IFOC i finançats
íntegrament amb fons propis, el preu públic a satisfer per alumne serà de 30.05
Euros (€) en concepte de despeses d’organització i material didàctic.

NORMES DE PAGAMENT I COBRAMENT DE QUOTES
Article 4. El pagament del preu públic s’efectuarà a les oficines de l’IFOC en el
moment de formalitzar la inscripció al curs. La Gerència de l’Institut haurà
d’efectuar l’ingrés de les quotes a la Tresoreria Municipal, amb periodicitat
mensual

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou aprovada definitivament el 19 de desembre de 1996 i,
amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies
comptats a partir de dita publicació, conformement al que disposen els articles
70.2 i 65.2 de la Llei 7/85. La seva vigència continuarà fins que no sigui derogada
o modificada.

