B1. EDUCACIÓ I JOVENTUT. Preus públics escola municipal d’expressió curs 2021-2022

Núm. de referència : X2021022862
Núm. expedient: IG112021000013

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió informativa del
Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-Aprovar els preus públics i normes de gestió de l’escola municipal d’expressió curs 20212022 que es detallen:

CRITERIS D’ADMISSIÓ
L’escola està oberta a qualsevol persona sense tenir en compte cap requisit. Els cursos estan limitats
a determinades edats en funció de la seva temàtica i/o disciplina.

HORARI I CALENDARI DE FUNCIONAMENT
HORARI:
L’horari d’atenció al públic presencial de la secretaria durant el curs escolar és de 4 a 7.30 de la tarda.
La responsabilitat dels nens i nenes és dels pares i/o les mares fins a l’inici de les classes on estan
matriculats.
CALENDARI:
L’escola segueix el calendari escolar consensuat en el marc del Consell Escolar Municipal.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES

A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS ANUALS
ALUMNES ACTUALS: Durant la primera quinzena de juny cal portar omplerta la butlleta (annex 1)
que se’ls hi lliurarà durant el mes de maig.
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de juny presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat
a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del
20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no són acumulables.

B. MATRICULACIÓ CURSOS ANUALS
ALUMNES ACTUALS: Si han fet preinscripció no cal que facin cap més tràmit. Se’ls enviarà el
document de ràfega bancària per correu electrònic que han de fer efectiu abans de l’inici de les
matriculacions dels alumnes nous. En cas contrari, perdran la reserva de la plaça.
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de setembre presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat
a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del
20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no són acumulables.
CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS

Les matriculacions dels cursos trimestrals es faran trimestralment abans de l’inici de cada trimestre
en les dates que es faran públiques per l’escola, presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat
a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del
20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no s’aplicaran a les matrícules dels majors de 60 anys.
Els descomptes no són acumulables.

OFERTA D’ACTIVITATS I DE PLACES
L’escola ofereix més d’una vintena de cursos, tant anuals com trimestrals, de diferents àmbits i
disciplines pensats per a totes les edats. Les activitats tenen lloc matí i tarda de dilluns a divendres i
en diferents horaris i durada.
Les places dels cursos són limitades a grups reduïts. La majoria de cursos estan limitats a 12 alumnes
però depenent de la disciplina, temàtica del curs o altres circumstàncies alienes a l’escola, aquestes
poden ser ampliades o reduïdes.
Tant en els cursos anuals com trimestrals, quan aquests quedin plens, els alumnes quedaran en
reserva a l’espera d’una vacant lliure per ordre d’inscripció.

BAIXES DE MAINADA I JOVES

Quan per a qualsevol motiu una família vol donar-se de baixa de l’escola durant el curs escolar, és
imprescindible que ho comuniqui formalment.
DIA DE PROVA

Els alumnes que comencen un cop iniciat el curs poden sol·licitar un dia de prova gratuït, sempre i
quan el grup i l’especialitat on volen provar sigui un grup actiu i en funcionament.

ASPECTES ECONÒMICS
Els preus descrits són els generals. En cas que un alumne tingui bonificacions caldrà calcular-ho en
base a aquests preus.
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES

Matrícula
El cobrament es fa mitjançant la ràfega bancària. El preu inclou la despesa del material.
78,00 € si es matriculen durant el primer trimestre.
52,00 € si es matriculen durant el segon trimestre.
26,00 € si es matriculen durant el tercer trimestre.
Quotes
El cobrament es fa mitjançant la domiciliació bancària. En total, hi ha 9 rebuts repartits d’octubre a
juny.
Els preus de les quotes dels cursos anuals del curs 2021-2022, sempre i quan es mantingui la mateixa
oferta formativa actual, són els següents:
Import de la quota dels cursos de 2 hores

23 €

Expressió Plàstica, Expressió Corporal i Plàstica, Creacions amb Fang, Tallers Artístics, Il·lustració i
Còmic, L’Art del Teatre i Laboractori
Import de la quota dels cursos de 1,5 hores

17,50 €

Dansa i Moviment, Dansa Creativa, Explorart i Interpretació i Màgia

CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS

El preu varia en funció del curs i del material utilitzat a l’aula.
El cobrament es fa mitjançant la ràfega bancària de forma trimestral.

Els preus dels cursos trimestrals del curs 2021-2022, sempre i quan es mantingui la mateixa oferta
formativa actual, són els següents:

Monogràfic

Joves

Adults

+

60 anys

Dibuix i Pintura

----

112,00 €

66,00 €

Patchwork

----

112,00 €

84,50 €

Ceràmica

95,00 €

133,50 €

53,50 €

Cuina i Creativa

----

280,00 €

224,00 €

Scrapbooking

----

132,50 €

56,50 €

Fotografia

120,00 €

132,50 €

105,00 €

Dansa Contemporània

77,00 €

83,50 €

63,50 €

Joieria Artística

----

180,00 €

139,00 €

Creacions Tèxtils

94,50 €

112,00 €

84,50 €

Teatre i Improvisació

----

112,00 €

84,50 €

Creació d’una Comèdia

----

112,00 €

84,50 €

L’Art de Parlar Bé en
Públic

----

83,50 €

63,50 €

Escriptura Creativa

77,00 €

83,50 €

63,50 €

L’Art en Vidre

120,00 €

180,00 €

139,00 €

OBSERVACIONS

Matrícula Social
L’Àrea d’Educació i Joventut podrà bonificar la matricula, el material i les quotes a aquells alumnes
que la seva assistència a l’escola formi part d’un projecte socioeducatiu promogut per
l’administració. Aquest projecte serà temporal i la bonificació durarà el que duri el projecte. Caldrà
que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emeti un informe exposant el projecte i el nom dels
participants que s’haurà d’aprovar amb un decret del director de l’Àrea d’Educació i Joventut.
En els supòsits que calgui consolidar alguna d’aquestes situacions, caldrà tramitar un ajut, una
subvenció o una beca amb càrrec al pressupost de despeses d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.
Doble matrícula
En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula.

En el cas que un adult es matriculi a dos cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros) sempre i quan sigui menor de 60 anys.
En el cas que un jove es matriculi a un curs anual i a un curs trimestral, es descomptarà la part
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros).

Retorn Matrícula
En cas que un alumne causi baixa d’un curs anual no es retornarà l’import de la matrícula.
En cas que un alumne causi baixa d’un curs trimestral no es retornarà l’import del pagament
trimestral.
4.2.5 Suspensió de la classe o tancament de l’escola
En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe o es tanqui l’escola per motius aliens a l’alumne, es
retornarà l'import de la classe d’aquell dia o període de tancament, o es descomptarà de l’import de
la pròxima quota mensual o trimestre.
4.2.6 Cobrament de les quotes
Les quotes es cobraran exclusivament mitjançant domiciliació bancària, que caldrà facilitar en el
moment de fer la matrícula. En casos de menors d’edat, serà el pare, mare o tutor legal qui faciliti el
número de compte.
En cas de devolució d’alguna de les quotes, s’iniciarà el procediment de reclamació i cobrament per
les oficines de recaptació de l’Ajuntament, d’acord amb la normativa legal reguladora.
Les quotes es paguen senceres tots els mesos, segons els cursos matriculats per cada alumne i les
bonificacions corresponents, assisteixin o no al centre
En cas que la quota sigui retornada s’avisarà a la família perquè aboni l’import corresponent de la
mateixa. En el cas que hi hagi dues o més quotes retornades i no pagades, la família rebrà una carta
informativa certificada per tal que deixin de fer ús del servei, sens perjudici d’iniciar els tràmits
pertinents per cobrar aquells rebuts retornats, si cal, pel procediment de constrenyiment.
Si es produeix una alta durant un mes en curs, s’estudiarà l’import de la quota a pagar aquell mes en
qüestió en funció de les classes realitzades per l’alumne.

Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 45-1-a) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
LPACAP.

OLOT, 17 de maig de 2021

