EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 de març de 2016, ha aprovat els preu públics dels
cursos i/o tallers que, sota el títol genèric “Música Oberta”, oferiran a l’Escola Municipal de
Música i el Conservatori Professional de Sabadell, dins de la programació de l’oferta
formativa a partir del curs 2016-2017, en els termes i acords que es transcriuen a
continuació:

PRIMER.- Aprovar la realització i l’oferta inicial del programa Música Oberta, que s’oferirà a
partir del curs 2016-2017, segons el següent detall:
OFERTA INICIAL DE CURSOS I
TALLERS
Cor Infantil
Cor Mixt
Cor noies
Cor de cambra
Coral de joves i adults
Anem a concert
Teatre Musical
Informàtica Musical
Interpretació i Escena
Educació corporal
Conjunt
Cambra
A la carta (teòriques)
Piano Modern

HORES

PLACES

45'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1h:30’
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15
10

El contingut dels cursos podrà ser modificat en funció dels interessos dels alumnes i/o de les
necessitats del centre, tot mantenint l’estructura d’hores lectives i nombre de places.
SEGON.- Aprovar els preus públics dels cursos i/o tallers que, sota el títol genèric “Música
Oberta”, oferiran l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell dins
de la programació de l’oferta formativa a partir del curs 2016-2017, i que seran vigents fins
que no s’acordi modificar-los o derogar-los, segons el següent detall:
Cursos de 45 minuts /setmana
Cursos d’1 hora /setmana
Cursos d’1 hora /setmana
Cursos d’1’30 hores /setmana
Matrícula d’oient (*)

15 places
15 places
10 places
15 places
individual

177 €/ curs
202€/ curs
303 €/ curs
303 €/ curs
40 €/ curs

(*) La modalitat de matricula d’oient suposa que l’alumne/a podrà assistir al programa de “ A
la carta” (teòriques ) en la modalitat d’oient, és a dir sense possibilitat de ser avaluat, de
rebre atenció del professorat, ni de participar ,en activitats de grups que es generin a l’aula.
En aquests preus no està inclosa cap despesa de material, la qual, en tot cas, anirà a càrrec
de cada alumne/a.
TERCER.- Aprovar la forma de pagament dels preus públics aprovats a l’acord anterior, així
com l’obligació de pagament i la gestió de les baixes, segons el següent detall:

1.- S’estableix una quota en concepte de matrícula corresponent al 10% de l’import total del
curs, que s’abonarà en el moment de formalitzar la matrícula.
2.- Les quotes mensuals s’abonaran per 10 mensualitats, del mes de setembre al mes del
juny del curs corresponent.
3.- L’obligació d’abonar el preu públic neix en el moment de formalitzar la matrícula, i les
quotes mensuals s’acrediten el primer dia hàbil del mes corresponent.
4.- En cas que un/a alumne/a es matriculi a qualsevol curs del programa un cop començat,
haurà d’abonar la part proporcional dels mesos restants, segons el següent:
si la matrícula es formalitza abans del dia 15 del mes corresponent s’acredita la taxa mensual
complerta,
si la matricula es formalitza a partir del dia 16 s’acredita el 50% de la taxa mensual.
5.- Els/les alumnes que causin baixa ho han de comunicar per escrit a qualsevol registre de
l’Ajuntament, amb els efectes següents:
L’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà atès que es considera reserva de
plaça.
En relació a les quotes mensuals, no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o
abonat fins aquest moment. La baixa s’ha de comunicar abans del dia 1 del mes en el que es
vulgui fer efectiva, per tal que no es giri el següent rebut. En aquells casos en que el rebut del
mes corresponent a la baixa ja s’hagués emès es procedirà a la seva anul·lació.
QUART.- Aprovar les bonificacions que a continuació es detallen en la tarifa dels cursos i/o
tallers del programa Música Oberta, aplicables a partir del curs 2016-2017 :
-

Els/les alumnes externs que es matriculin en dos o més programes de Música Oberta
obtindran un 10% de bonificació en el programa de menor import.

-

Els/les alumnes de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional que es
matriculin en un programa de Música Oberta tindran un 30% de descompte. En cas
que es matriculin en dos o més programes tindran un 30% de descompte en el de
menor import.

CINQUÈ.- Publicar el contingut dels precedents acords mitjançant edicte al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb
l’article 59.6,a) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
SISÈ.- Facultar el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura per dur a terme les
actuacions i la signatura d’aquells documents necessaris per a l’execució dels acords
precedents, així com la rectificació dels errors materials que es puguin produir.
SETÈ.- Notificar el contingut dels precedents acords als departaments municipals interessats.

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Sabadell, 1 d’abril de 2016

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca

