PREU PÚBLIC 3 - PER
ENSENYAMENTS
ESTABLIMENTS MUNICIPALS

ESPECIALS

EN

Quotes:
1. Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou, curs escolar:
1.1. Drets de matriculació, per curs:
1.1.1.

PQPI (material i altres despeses) ............................................

150,00 €

1.1.2. Graduat en educació secundària (nivell I i II) ..........................
1.1.2.1. Preu mòdul GES (presencial)...................................................
1.1.2.2. Preu mòdul GES (IOC) ............................................................

150,00 €
15,00 €
12,00 €

1.1.3.

Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius:
1.1.3.1. Grau mitjà ...................................................................
1.1.3.2. Grau superior, part comuna .......................................
1.1.3.3. Grau superior, part específica ....................................

150,00 €
320,00 €
160,00 €

1.1.4.

Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà ........

240,00 €

1.1.5.

Preparació per a les proves d’accés a la universitat
(persones majors de 25 anys):
1.1.5.1. Part comuna ..............................................................
1.1.5.2. Part específica ...........................................................

240,00 €
240,00 €

1.1.6. Formació bàsica: cicle instrumentat nivell I, II i III ...................
1.1.6.1. Formació bàsica: taller d’alfabetització .....................................

30,00 €
30,00 €

1.1.7.
1.1.8.

Ensenyaments inicials i bàsics: acolliment llengua catalana,
català nivell bàsic, acolliment llengua castellana .....................

30,00 €

Iniciació a les llengües estrangeres, informàtica i tallers
diversos ................................................................................... 1,00 €/hora

1.2. Gestió i ingrés.
1.2.1. L’obligació de contribuir neix i el preu s’acredita en el moment de formalitzar la
matrícula a cada curs i/o ensenyament, independentment de la recepció efectiva
d’aquests.
En aquest sentit, el pagament de la matrícula és condició imprescindible per
formalitzar la inscripció de l’alumne/a als cursos, independentment de la data en la
qual l’usuari/ària s’incorpori al servei, excepte per a l’alumnat que s’aculli al
fraccionament de la quota de matrícula, per al qual és condició imprescindible el
pagament del 70% de la matrícula en el moment de la matriculació.
1.2.2. Aquestes quotes seran d’aplicació per a totes les persones empadronades al
municipi del Masnou.
1.2.3. Els alumnes empadronats en un altre municipi satisfaran, en concepte de drets de
matriculació, una quota superior al 20% dels preus assenyalats en l’ordenança.
1.2.4. El/l’alumne/a, que, per qualsevol raó, es doni de baixa abans de la finalització del
curs escolar, no tindrà dret a cap devolució.
1.2.5. Es podrà fraccionar en dos terminis la quota referent als drets de matriculació
següent:
• PQPI (material i altres despeses, punt 1.1.1.
• Graduat en educació secundària (nivell I i II), punt 1.1.2.
• Cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau
mitjà i superior, punts 1.1.3.1, 1.1.3.2 i 1.1.3.3.
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• Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, punt 1.1.4.
• Cursos de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a persones
majors de 25 anys, punts 1.1.5.1 i 1.1.5.2
D’acord amb les condicions següents:
- 70% de la quota, en el moment de la matriculació.
- 30% restant, els 10 primers dies del mes de desembre.
1.2.6. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment, segons el procediment establert en el Reglament general de recaptació vigent.
1.2.7. En el cas que el/l’alumne/a, hagi satisfet la quota de drets de matriculació i abans de
començar el curs, sol·liciti ser donat de baixa per no poder assistir-hi, l’Ajuntament, previ informe
del departament corresponent i sempre que la plaça que deixa vacant sigui ocupada per una altra
persona, podrà retornar l’import corresponent al 80% de la quota satisfeta.
1.2.8. El pagament inicial de la matrícula es realitzarà en les oficines municipals de l’Ajuntament.
El pagament corresponent al segon termini, en els casos que correspongui, s’efectuarà a través
de domiciliacions bancàries de caràcter obligatori.
1.2.9. Si un/a alumne/a del CFPAM té la necessitat, un cop iniciat el curs escolar, de passar d’un
curs a un altre amb un import diferent, podrà fer-ho previ informe de la Regidoria, si escau, i
sempre que aboni la diferència d’import o bé sol·liciti la devolució d’ingressos corresponent.
Sense perjudici d'allò que s'estableix en els apartats anteriors, si la raó de la baixa al centre és
imputable exclusivament a l'Administració Pública, es procedirà a la devolució dels imports
satisfets pel concepte de matrícula i, si fos el cas per no haver-se completat el mes, de la part
proporcional de la mensualitat corresponent al mateix, prèvia sol·licitud de l'interessat/la
interessada.
1.3. Reduccions.
1.3.1. Els obligats al pagament dels drets de matriculació que tinguin la condició de família
nombrosa o família monoparental i que així ho acreditin mitjançant la presentació del títol vigent
corresponent, abonaran el 90% de la quota, sempre que tots els seus membres estiguin
empadronats al mateix domicili.
2. Tallers, cursets i similars organitzats per regidories de l’Àrea de Comunitat
i Persones:
2.1 Per taller, curs o similars ............................................................

3,90 €/hora/alumne

El preu de l’acció formativa, a proposta de la regidoria organitzadora i aprovació de la Junta de
Govern Local, pot ser inferior que l’establert sempre que sigui per qüestions de caràcter benèfic,
social o d’interès públic, d’acord amb el que s’estableix a l’article 44.2 del TRLHL.

Gestió i ingrés
1. L’obligació de contribuir neix i el preu s’acredita en el moment de formalitzar la inscripció
de la persona al taller, curs o similar, independentment de la recepció efectiva
d’ensenyament si la seva manca fos per causes imputables a la persona sol·licitant.
2. El pagament d’aquest preu públic és condició imprescindible per formalitzar la inscripció de
la persona als tallers, cursets o similars, independentment de la data en què s’hi incorpori, i
es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a les entitats financeres col·laboradores,
quan per motius lògics es faci més adequat aquest sistema.
3. La persona que, per qualsevol raó, es doni de baixa abans de la finalització del taller,
curset o similar, no tindrà dret a cap devolució.
4. En el cas que s’hagi satisfet la quota i, abans de començar el curs, se sol·liciti ser donat de
baixa per no poder assistir-hi, l’Ajuntament, previ informe de la regidoria corresponent, i
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sempre que la plaça que es deixa vacant sigui ocupada per una altra persona, podrà
retornar l’import corresponent al 80% de la quota satisfeta.
5. Sens perjudici d'allò que s'estableix als apartats anteriors, si la raó de la baixa és imputable
exclusivament a l'Administració Pública, es procedirà a la devolució dels imports satisfets
pel concepte de quota i, si fos el cas, per no haver completat el taller, curs o similar, es
procedirà a la devolució de la part proporcional de la quota satisfeta, previ informe de la
regidoria organitzadora i a sol·licitud de la persona interessada.
3.

Centre obert Maricel:
3.1. Colònies d’estiu infantils .....................................................................

80,00 €

Per als alumnes empadronats al Masnou, o en un altre municipi que tingui un conveni formatiu
amb l’Ajuntament del Masnou, en funció de la seva situació personal i previ informe de la
treballadora social, es podran contemplar en aquests preus públics bonificacions i/o exempcions.

4. Activitats del Museu Municipal de Nàutica del Masnou adreçades a grups educatius:
4.1. Quotes generals:
4.1.1. Tallers didàctics
4.1.1.1. 1 hora........................................................
4.1.1.2. 30 minuts addicionals..............................

70,00 €
16,00 €

4.1.2. Visites
4.1.2.1. visita exprés 30 minuts..............................
4.1.2.2. Visita habitual 1 hora..................................
4.1.2.3. 30 minuts addicionals...................................

29,00 €
59,00 €
30,00 €

4.1.3. Itineraris per la vila
4.1.3.1. Itinerari 1 hora................................................
4.1.3.2. 30 minuts addicionals.....................................

35,00 €
11,00 €

Aquests preus s’aplicaran per a peticions de grups educatius de fins a 30 persones.
No serà d’aplicació el preu públic corresponent per a les activitats del Museu Municipal de
Nàutica del Masnou adreçades a grups escolars, quan l’activitat sigui de caràcter puntual
i d’interès municipal, prèvia declaració de l’òrgan competent.
Gestió i ingrés:
S’aplicaran els mateixos apartats del punt 2, tallers, cursets i similars organitzats per les
regidories de l’Àrea de Comunitat i Persones.
5.

Cursos de formació contínua:
5.1. Per curs .................................................................................

3,90 €/hora/alumne

“En funció de la situació personal de les persones usuàries del servei, que ho sol·licitin, i previ
informe favorable de la Unitat de Promoció Econòmica, es podrà exemptar dues places per
curs.”

Vigència
Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Diligència
El 16 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació de l’article 4t d’aquest
preu públic, per regular que les Activitats del Museu Municipal de Nàutica del Masnou aniran
adreçades a grups educatius. L’acord s’ha exposat al públic al tauler d’edictes electrònic
d’aquesta corporació durant trenta dies hàbils i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del dia 30 de març de 2017, amb número de registre 022017005122.
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