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MARIA GLORIA GOU CLAVERA, SECRETÀRIA GENERAL de l’Excm. Ajuntament de  la 
Molt Lleial Ciutat d’Olot 
 
NOTIFICO:  Que  la Junta de Govern Local, en sessió  celebrada el dia 26 de maig de 
2022, ha adoptat per unanimitat, entre d’altres, el següent acord: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVACIÓ PREUS ESCOLA DE MÚSICA CURS 2022-2023 
 
 

Núm. de referència : X2022024401     
 
 
En relació a l’expedient IG112022000012 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 de música curs 2022-
2023 que es detallen: 
 
 
1.- PREU DE LA MATRÍCULA:   
 

El cost de la matrícula no es retorna, encara que sigui baixa inicial. 
 

La matrícula no està subjecta als descomptes de família nombrosa ni de 2n membre de la unitat 

familiar.  

 

Matrícula general  

 55 € si es matriculen el primer trimestre  

 46,66 € si es matriculen al 2n trimestre  

 23,33 € si es matriculen al 3r trimestre  

  

Matrícula aula oberta  

 30 € si es matriculen el primer trimestre  

 20 € si es matriculen al 2n trimestre  

 10 € si es matriculen al 3r trimestre  

 

Matrícula Escoltem música 

 87€ en un sol pagament anual i sense mensualitats. 

          

 

2.- PREUS ACTIVITATS 
 

 Annex 1 taula de preus. 

 Tots els preus de les activitats són mensuals.  
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3.- FORMES DE PAGAMENT 
 

 La matricula  es cobrarà únicament per domiciliació bancària i es carregarà a finals del mes 
de juliol, en el compte bancari facilitat pel pare, mare o tutor legal en el moment de fer la 
matrícula. 

 

 Les mensualitats es cobraran únicament per domiciliació bancària i es carregaran els rebuts 
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. 
 
Les mensualitats es paguen senceres, segons els serveis sol·licitats i les bonificacions 
corresponents, tant si l’alumne assisteix con si no al centre. 
 
Si es produeix una alta entre l’1 i el 15 del mes, es cobrarà la mensualitat sencera. 
Si es produeix una alta a partir del 16 del mes, es cobrarà el 50% de la mensualitat. 
 
L’Ajuntament d’Olot iniciarà els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts que hagin estat 
retornats per l’entitat financera. 
 

4.- RESERVA DE PLAÇA  

  

Els alumnes que per un motiu justificat s'absentin un període superior a un mes, podran sol·licitar 

amb una antelació de 15 dies, un descompte del 50% de la quota mensual.  

  

5.- RETORN PER ABSÈNCIA   

  

En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe per motius derivats de l'escola, es retornarà l'import. En 

cap cas es retornarà l'import si l'absència és de l'alumne. Tampoc es canviarà d'hora.  
  

6.- 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, s’aplicarà una bonificació del 10%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda. 

Els descomptes no són acumulables. 
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7.- BAIXA D’UN ALUMNE 

Si un alumne vol donar-se de BAIXA, ha de comunicar-ho mitjançant el formulari web de l'Escola. La 

baixa serà efectiva a partir del mes següent a la recepció de la sol·licitud. 

Annex 1 

TAULA DE PREUS 

 

DATA D'INICI DE CURS: 12/09/2022 

PLA i ASSIGNATURES 

QUOTES MENSUALS   

  

Menors de 18 anys Majors de 18 anys 

  
 

  

SENSIBILITZACIÓ     

P3,P4,P5 20,00 €   

BÀSIC     

MÚSICA1,2,3 25,20 €   

PREPARATORI     

PREPARATORI 25,20 €   

APROFUNDIMENT     

MÚSICA 4,5,6 25,20 €   

AVANÇAT     

MÚSICA 7,8,9,10 31,00 € 41,00 € 

EDICIÓ DEL SO 15,50 € 20,50 € 

JOVES I ADULTS     

MÚSICA ADULTS 1,2,3,4 18,00 € 24,00 € 

AULA OBERTA     

CONJUNT CORAL 24,00 €   

CONJUNT INSTRUMENTAL 24,00 €   

CORAL DE MARES I PARES 24,00 €   

INSTRUMENT     

INSTRUMENT 30MIN. 49,00 € 58,50 € 
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INSTRUMENT 40MIN. 63,00 € 75,00 € 

INSTRUMENT 60MIN. 90,50 € 107,50 € 

MÚSICA DE CAMBRA      

GRUP DE CAMBRA 60 MIN. 13,50 € 20,00 € 

GRUP DE CAMBRA 30 MIN. 6,75 € 10,00 € 

  
 
 
 
 
 
 

    

MATRÍCULES     

MATRÍCULA GENERAL 55,00 €   

MATRÍCULA AULA OBERTA 30,00 €   

ESCOLTEM MÚSICA 87,00 €   

  
  

DESCOMPTES:     

      

1- Segon membre de la unitat familiar:                                                                                                                                    

  10% de descompte a l'alumne que té la quota més baixa 

2- Família nombrosa o monoparental:                                                                                                                                                                                                 

     30% de descompte a tots els alumnes de la unitat familiar 

*Cal acreditar-ho amb el carnet de família nombrosa o monoparental i   

 els ingressos anuals no poden superar els 50.000€ (Declaració de renda de l'any anterior) 

Els descomptes no són acumulables 
   

 
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 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECURSOS: 
Contra aquest acord es podrà interposar el Recurs de Reposició, com a requisit previ a la 
interposició del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut, en 
el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la 
contenciosa administrativa, si transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva 
interposició no es notifica la resolució. 
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El Contenciós Administratiu, es podrà interposar  davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del 
recurs de reposició, si és exprés,i, si no ho és, en el de sis mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu. 
 

Igualment es podrà interposar qualsevol altre que s’estimi procedent. 
 

 
TRACTAMENT 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.catAjuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18  FINALITAT DEL TRACTAMENT: Publicació i 
notificació de Actes de la Junta i del Ple, plecs, acords i decrets BASE JURÍDICA: Obligació legal d’acord amb el que estableix el Capítol Segon 
Secció 3a dels Òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
CESSIONS I CATEGORIES DE CESSIONARIS: No estan previstes. DRETS DE LES PERSONES: 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 garantia 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/olotPodeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, 
LOPD. TERMINI DE CONSERVACIO DE LES DADES: Termini de conservació definit al calendari de disposició i accés a la documentació 
disponible al Portal de la 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 
 
 

 
La qual cosa us trasllado per al vostre coneixement i efectes. 
 
Olot,  1 de juny de 2022 
 
             
 

[firma] 
 
 
 
 
 
 

4ab61e3a-8a9f-4806-b793-56ba47b086fa 
     (codi de verificació) 
     
Sr/a, 
AJUNTAMENT D'OLOT  
PG DEL BISBE GUILLAMET N.0010 

17800 OLOT        Dept. Ingressos 
 



 
 

 

 
DOCUMENT D’ACORDS 

 
 
La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 15 de 
desembre de 2022, va prendre el següents acords: 
----------------------------------------------------*--------------------------------------------------------- 
 

Núm. de referència : X2022024401     
 
Atès que a la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2022 amb número d’expedient 

X2022024401 va aprovar els preu púbic i normes de gestió de l’escola municipal de 

música pel curs 2022-2023. 

Atès que a la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2022 amb número d’expedient 

X20222030014 va aprovar el Programa Accés Obert, programa de suport a les 

famílies per garantir l’equitat d’accés a activitats en períodes de vacances o en 

períodes lectius fora l’escola. 

 
En relació a l’expedient IG112022000012 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 la modificació de l’apartat 6 bonificacions del preu públic de l’escola 

municipal de música i incloure bonificacions  del 50 %, 75%, 90% i 100% sobre l’import 

de la matrícula i la quota mensual per a famílies vulnerables previ informe tècnic del 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa o dels Equips d’Assessorament i orientació 

Psicopedagògica (EAP) 

En conseqüència, l’apartat 6 queda de la següent manera: 

6. 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, s’aplicarà una bonificació del 10%. Aquesta bonificació 

s’aplicarà a la quota més reduïda. 

En cas de ser família vulnerable, previ informe tècnic del Consorci d’Acció Social de 

la Garrotxa o dels Equips d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) es 

podrà obtenir una bonificació del 50%, 75%, 90% o 100% sobre l’import de la matrícula 

o quota mensual. 

Els descomptes no són acumulables. 

Segon.- Publicar l’esmentada modificació al BOP d’acord a la normativa reguladora. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
Aprovat 
 
Olot, 19 de desembre de 2022  
 
[firma] 
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