IG112022000013

APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ CURS 2022-2023
Núm. de referència

: X2022024956

En relació a l’expedient IG112022000013 I vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics i normes de gestió de l’escola municipal d’expressió curs
2022-2023 que es detallen:

1. 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:
En el cas dels cursos anuals (mainada i joves) l’escola segueix el calendari escolar consensuat en el
marc del Consell Escolar Municipal en relació als festius i dies de lliure disposició. En canvi, en el cas
dels cursos trimestrals (joves i adults), es farà classe els dies de lliure disposició locals.

2. PREUS
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


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 mensuals
• Import de la quota dels cursos de 2 hores

23 €
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Expressió Plàstica, Expressió Corporal i Plàstica, Tallers Artístics, Il·lustració i Còmic, L’Art del
Teatre i Teatre Jove
•

Import de la quota dels cursos de 1,5 hores

18 €

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.
Els preus dels cursos trimestrals del curs 2022-2023, sempre i quan es mantingui la mateixa oferta
formativa actual, són els següents:
Monogràfic

Joves

Adults

Jubilats

94,50 €

133,50 €

58,50 €

----

112,00 €

84,50 €

Creacions Tèxtils

94,50 €

133,50 €

105,00 €

Cuina i Creativa

----

280,00 €

224,00 €

77,00 €

83,50 €

63,50 €

----

112,00 €

69,00 €

Escriptura Creativa

77,00 €

83,50 €

63,50 €

Fotografia

120,00 €

133,50 €

105,00 €

Joieria Artística

----

205,00 €

164,00 €

L’Art de Parlar Bé en Públic

----

83,50 €

63,50 €

Patchwork

----

112,00 €

84,50 €

Teatre i Improvisació

----

112,00 €

84,50 €

Ceràmica
Creació Teatral

Dansa Contemporània
Dibuix i Pintura

En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe o es tanqui l’escola per motius aliens a l’alumne, es
descomptarà de l’import del pròxim trimestre o, si tots els alumnes hi estan d’acord, és recuperarà el
dia o dies de classe perduts. Finalment, si no es recupera la classe perduda i/o l’alumne no continués
el pròxim trimestre se li retornaria l’import de la classe corresponent.

3. FORMES DE PAGAMENT


Matrícula
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Tant les matricules dels cursos anuals de mainada i joves com els preus trimestrals dels cursos
de joves i adults se satisfaran amb document de pagament que s’expedirà al moment de la
inscripció.
Nota: com a excepció, es carregarà l’import de la matrícula al banc, a aquells alumnes ja inscrits
en el curs anterior als cursos anuals de mainada i joves.
Si no es realitza el pagament durant el període establert en el document de pagament o no
s’atén el rebut domiciliat en entitat financera, queda anul·lada la matrícula i es per la plaça.


Quotes mensuals
Les mensualitats dels anuals de mainada i joves es cobraran únicament per domiciliació
bancària durant els mesos d’octubre a juny (9 rebuts), i es carregaran mensualment entre els
dies 1 i 5 de cada mes, en el compte bancari facilitat pel pare, mare o tutor legal en el moment
de fer la matrícula.
L’Ajuntament d’Olot iniciarà els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts que hagin estat
retornats per l’entitat financera.

4. BAIXES D’ALUMNES
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 presencialment, per correu electrònic o telefònicament.
A partir d’aquest moment, es deixarà de cobrar la quota mensual que va domiciliada al banc. En el cas
de la matrícula, aquesta no és retorna ni total ni proporcionalment però pot ser aprofitada per a
realitzar una altra activitat més endavant durant el mateix curs escolar.
Quan per a qualsevol motiu un alumne vol donar-se de baixa d’un curs trimestrals, cal que ho
comuniqui formalment presencialment, per correu electrònic o telefònicament ja que així la seva plaça
pot ser aprofitada per un altre alumne en el cas que el grup hagués estat ple. Tot i així, no es retornarà
ni total ni proporcionalment l’import del pagament trimestral.

5. 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 jubilats. Per gaudir del preu de jubilat cal acreditar
la condició.
En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula.
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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 no sigui jubilat.
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).
Els descomptes no són acumulables.

6. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES
A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS ANUALS
ALUMNES ACTUALS: Durant la segona quinzena de maig 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.

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.
CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS
A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS TRIMESTRALS
ALUMNES ACTUALS: Durant la segona quinzena de maig cal portar omplerta la butlleta (annex 2) que
se’ls hi lliurarà durant el mes de maig.
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de juny presencialment o per Internet.

B. MATRICULACIÓ CURSOS TRIMESTRALS
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.

7. CRITERIS D’ADMISSIÓ I OBSERVACIONS

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.
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.
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L’Àrea de Cultura i Educació podrà bonificar la matricula, el material i/o 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 de Cultura i Educació.
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.

8. 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. Tot i així, 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.

ANNEX 1
BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ EME, CURS 2022-2023

Nom pare/mare o tutor legal ___________________________________DNI _______________________
Nom i cognoms alumne/a ______________________________________DNI _______________________
Família Nombrosa o Monoparental

Familiar Matriculat a

l’Escola
OFERTA FORMATIVA (subjecte a canvis per qüestions organitzatives i/o logístiques)
Marcar amb una creu l’especialitat i el dia (només els espais en blanc)
La formalització de la matrícula serà al setembre

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Il·lustració i Còmic
(8-18 anys)
Explorart
(3-5
anys)
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Divendres

Expressió Plàstica
(6-10 anys)
Expressió
Corporal i Plàstica
(6-10 anys)
Tallers Artístics
(8-18 anys)
Interpretació i
Màgia
(818 anys)
Dansa Creativa (610 anys)
L’Art del Teatre (812 anys)
Teatre Jove (1318 anys)

Data

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18

Finalitat del tractament
Base jurídica
Destinataris
Drets de les persones

Gestió integral del servei
-Prestació del servei
Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Termini de conservació de les dades

Terminis de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació disponible al Portal de
Transparència de l’Ajuntament.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot

ANNEX 2
BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ EME, CURS 2021-2022

Benvolgut/da,
Properament obrirem el període de preinscripció per al curs 2022-23. Abans d’això, com a alumnes en actiu de l’escola
com sou, us donem l’oportunitat de fer-la primer vosaltres.

12-

Fer la preinscripció: omplir la butlleta i lliurar-la a secretaria
Confirmar la matrícula: Durant la primera quinzena de setembre rebreu, per correu electrònic, un document de
ràfega bancària que correspondrà al primer trimestre del curs que caldrà fer efectiu al banc abans de l’inici del
trimestre. Amb aquest pagament es confirma la matrícula.
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Nom ___________________________________DNI _______________________
Especialitat: ___________________________________ (Consultar opcions al web)
Dia de la setmana: _______________________ (Consultar opcions al web)

Disposeu de carnet de família nombrosa o monoparental?  Sí  NO (us serà demanada l’acreditació)
Tindreu un familiar matriculat a l’escola?  Sí  NO

(indicar el familiar)

Data
Signatura

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18
Gestió integral del servei
-Prestació del servei
Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Finalitat del tractament
Base jurídica
Destinataris
Drets de les persones

Termini de conservació de les dades

Terminis de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació disponible al Portal de
Transparència de l’Ajuntament.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot

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.

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
OLOT, 23 de maig de 2022
Signat: la regidora delegada

Acordat per la Junta de Govern Local, en sessió de data: 26/05/2022
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