
 

 

ACORD APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 25-01-2018
Assumpte:  Aprovació preus públics cursos 2n quadrimestre curs 2017-2018 Casal 
Can Butjosa
Exp.: 6352/2017

Relació de fets

Dins  de  la  programació  de  l'Àrea  de  Serveis  Personals  d'aquest  Ajuntament  està 
previst dur a terme una nova edició de cursos i tallers del Casal de Cultura de Can 
Butjosa corresponent al segon quadrimestre curs 2017-2018.

El coordinador del Casal de Can Butjosa ha elaborat l’estudi econòmic realitzat per 
determinar el cost de les activitats que s’esmentaran i establir les tarifes corresponents 
en concepte de preu públic.

S’han redactat la relació de cursos i activitats proposades, i les motivacions socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic per establir bonificacions i tarifes reduïdes.

Fonaments de dret

Segons l’Ordenança General reguladora dels Preus Públics, aprovada pel Ple 19 de 
desembre de 2017, i la delegació de competències per al seu establiment i fixació en 
la Junta de govern Local. 

Segons el que disposen els articles 41 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes, que fa 
referència als preus públics.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Modificar l'apartat I.1. Cursos Casal Can Butjosa  a la Tarifa I. Activitats àrea 
serveis personals del preu públic 1. Serveis Socioculturals, de la següent manera:

Núm. Curs / Taller
Tipus 

Pagament Import

1 Ioga I, II, III i IV Únic 78€
2 Bollywood I i II Únic 90€
3 Pintura i Dibuix I i II Únic 70€
4 Pilates I, II, III, IV i V Únic 72€
5 Relaxació i Benestar Emocional Únic 114€
6 Percussió Corporal Únic 76€
7 Correcció Postural i Col·locació I i II Únic 76€
8 Monogràfics Cuina Únic 16€
9 Rebosteria Únic 110€

10
Iniciació a l’escultura, ceràmica i arts 
decoratives 

Únic 92€

11 Pintura Infantil I i II Únic 50€
12 Rebosteria Infantil I i II Únic 80€

 



 

Núm. Curs / Taller
Tipus 

Pagament Import

13 Manualitats amb fang i ceràmica infantil Únic 50€
14 Dibuix Manga Infantil Únic 50€

D’acord amb l’estudi econòmic, en el cas dels cursos adreçats a infants i joves, com 
els de pintura i dibuix, manualitats amb fang i ceràmica i rebosteria, s’han mantingut 
unes tarifes que fan que el balanç econòmic amb el mínim d’alumnes no cobreixi les 
despeses ocasionades.

Segon. En el cas que hi hagi inscripcions de persones que tinguin una discapacitat 
física  o psíquica  igual  o  superior  al  33%,  i  acreditada mitjançant  certificació  de la 
Generalitat  de Catalunya o amb targeta acreditativa de la discapacitat,  o bé siguin 
derivades des de Serveis Socials i els hi sigui d’aplicació la tarifa reduïda, l’Ajuntament 
assumirà  els  costos  derivats  per  l’aplicació  d’aquests  descomptes  amb  les 
corresponents partides pressupostàries. 

De la mateixa manera es farà amb els alumnes que es puguin acollir al descompte del 
20% per un germà inscrit o del 25% per estar en possessió del carnet jove de Parets.
 
Tercer. En el cas que no es cobreixi el número mínim d’inscripcions en un curs aquest 
no es portarà a terme. 

Quart. Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província  i 
en el taulell d’edictes de la Corporació.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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