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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de maig de 2016, ha aprovat els preus públics dels 
cursos i/o tallers del programa “Illa Oberta, Tallers d’Art”,  que es realitzaran a l’Escola Illa 
dins de la seva oferta formativa no reglada a partir del curs 2016-2017, en els termes i acords 
que es transcriuen a continuació: 
 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics dels cursos i/o tallers del programa “Illa Oberta, Tallers 
d’Art”,  que es realitzaran a l’Escola Illa dins de la seva oferta formativa no reglada a partir del 
curs 2016-2017, en funció de la durada, la dedicació horària setmanal i el nombre de places, i 
que seran vigents fins que no s’acordi modificar-los o derogar-los, segons el següent detall:  
 
 

TIPOLOGIA DEL CURS O TALLER PLACES PREU PÚBLIC 

Cursos anuals de 51 hores / 34 setmanes / 1'5 hores setmanal 20 places 365€ 

Cursos anuals de 170 hores / 34 setmanes / 5 hores setmanals 15 places 790€ 

Cursos de 85 hores / 17 setmanes / 5 hores setmanals 15 places 395€ 

Cursos de 85 hores / 17 setmanes / 5 hores setmanals 12 places 510€ 

Cursos de 75 hores / 15 setmanes / 5 hores setmanals 15 places 410€ 

Cursos de 75 hores / 15 setmanes / 5 hores setmanals 12 places 500€ 

Cursos de 48 hores / 16 setmanes / 3 hores setmanals 15 places 265€ 

Cursos de 48 hores / 16 setmanes / 3 hores setmanals 12 places 275€ 

Cursos de 45 hores / 15 setmanes / 3 hores setmanals 15 places 245€ 

Cursos de 45 hores / 15 setmanes / 3 hores setmanals 12 places 265€ 

Cursos de 37,5 hores / 15 setmanes / 2,5 hores setmanals 15 places 180€ 

Cursos de 37,5 hores / 15 setmanes / 2,5 hores setmanals 12 places 250€ 

Cursos de 30 hores / 6 setmanes / 5 hores setmanals 15 places 165€ 

Cursos de 30 hores / 6 setmanes / 5 hores setmanals 12 places 200€ 

Cursos de 30 hores / 10 setmanes / 3 hores setmanals 15 places 165€ 

Cursos de 30 hores / 10 setmanes / 3 hores setmanals 12 places 195€ 

Cursos de 30 hores / 15 setmanes / 2 hores setmanals 15 places 165€ 

Cursos de 30 hores / 15 setmanes / 2 hores setmanals 12 places 200€ 

Cursos de 21 hores / 14 setmanes / 1,5 hores setmanals 15 places 115€ 

Cursos de 21 hores / 14 setmanes / 1,5 hores setmanals 12 places 140€ 

Cursos de 20 hores / 10 setmanes / 2 hores setmanals 15 places 165€ 

Cursos de 20 hores / 10 setmanes / 2 hores setmanals 12 places 150€ 

 
El contingut dels cursos s’adequarà als interessos i necessitats dels alumnes al llarg del curs 
escolar, tot mantenint l’estructura d’hores lectives i nombre de places.  
 

Per tal que el curs es pugui dur a terme cal que es matriculin el mínim d’alumnes previst per a 
cada curs per garantir la seva viabilitat.  
 



 

SEGON.- Aprovar la forma de pagament dels preus públics esmentats, que es podrà realitzar 
d’un sol cop o de manera fraccionada, a elecció de l’interessat, mitjançant domiciliació 
bancària, segons el següent: 
 
a) Tallers amb caràcter anual: 

 
- Es podrà optar per realitzar el pagament de l’import total del curs o taller en el 

moment de formalitzar la matrícula.  
- En cas de pagament fraccionat s’abonarà un 20% de l’import total del curs en 

formalitzar la matrícula i el 80% restant s’abonarà en 9 terminis mensuals, des del 
mes d’octubre fins els mes de juny, d’import igual cadascú.  

 
L’obligació d’abonar el preu públic en concepte de matrícula neix en formalitzar aquesta, i les 

quotes mensuals s’acrediten el primer dia del mes corresponent.  

 

En cas que un/a alumne/a es matriculi a qualsevol curs anual un cop començat, haurà 
d’abonar la part proporcional dels mesos restants, segons el següent: 
 

• si la matrícula es formalitza fins al dia 15 inclòs del mes corresponent s’acredita la 
quota mensual complerta. 

• si la matricula es formalitza a partir del dia 16 del mes corresponent s’acredita el 50% 
de la quota mensual. 

 

b) Tallers que no tenen caràcter anual: 

 
El preu públic del curs es merita íntegrament quan es formalitza la matrícula, i en aquest 
moment neix l’obligació de pagament, sense perjudici del que s’estableix a l’acord tercer, 
apartat d) del present dictamen. 
 
El pagament del preu públic d’import inferior a 200 € s’efectuarà en un pagament únic en el 
moment de formalitzar la matrícula.  
 
El pagament del preu públic d’import igual o superior a 200 € es podrà realitzar d’un sol cop o  
de manera fraccionada, a elecció de l’interessat, mitjançant domiciliació bancària durant els 
dies 1 a 15 del mes corresponent, segons el següent detall: 
 
Per als cursos que tinguin un preu igual o superior a 200 € es podrà efectuar el pagament en 
dos terminis, el primer i segon mes del curs. 
 
Per als cursos que tinguin un preu igual o superior a 300 € es podrà efectuar  el pagament en 
tres terminis, el primer, segon i tercer mes del curs. 
 
Per als cursos d’import igual o superior a 400€ es podrà efectuar  el pagament en quatre 
terminis, el primer, segon, tercer i quart mes del curs. 
 
 
L’alumnat del qual constin rebuts impagats de cursos anteriors no es podrà matricular en 
altres tallers o cursos del programa Illa Oberta - Tallers d’Art si no satisfan els rebuts 
pendents. 
 
 
TERCER.- Aprovar que els alumnes que causin baixa en qualsevol dels cursos o tallers ho 
han de comunicar per escrit a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, amb els efectes 
següents: 
 



 

En el cas dels cursos anuals l’import abonat en concepte de matrícula no es retornarà. 
 
En relació a les quotes mensuals dels cursos anuals, en cas que l’alumnat es doni de baixa 
del curs no es retornarà l’import dels rebuts que ja s’hagin emès o abonat fins aquest 
moment, i haurà de fer efectiu el pagament del trimestre corresponent. La baixa s’ha de 
comunicar per escrit abans del dia 1 del mes en que es vulgui fer efectiva.  
 
En cas de baixa dels cursos anuals si l’alumne ha optat per abonar l’import íntegre del preu 
públic es retornarà la part proporcional. 
 
En cas dels cursos que no tenen caràcter anual els alumnes que es donin de baixa hauran 
d’abonar la totalitat del preu públic, encara que hagin optat pel pagament fraccionat. Això no 
obstant, si el centre pot cobrir de forma immediata la plaça per un altre alumne es deixaran 
d’emetre els rebuts pendents, o es retornarà la part proporcional si no s’ha optat pel 
pagament fraccionat.  
 
 
QUART.- 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. 
 
 
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.- Notificar el contingut dels precedents acords als departaments municipals interessats. 
 
 
La qual cosa es fa pública pel general coneixement. 
 
 
Sabadell, 27 de maig de 2016 
 
 
 
 
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca  
 


