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PREU PUBLIC PER SERVEIS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(Darrera modificació Ple 8 de novembre 2021)

TALLERS I ACTIVITITAT CULTURALS, DE LLEURE O EDUCATIVES D’INICIATIVA
PUBLICA

L’assistència a tallers u activitats de lleure, culturals o educatives que es portin a terme
a la biblioteca municipal, hauran de pagar una tarifa que serà:
Tallers, jornades, activitats infantils.
Tallers, jornades, activitats per adults
Inscripció a cursos, activitats i similars de caràcter periòdic:
De durada màxima 4 mesos
De més de 4 i fins a 9 mesos de durada
Lectures dramatitzades

6,00 € / taller
25,00 € / taller
45,00 € / curs
95,00 € / curs
150,00 € / curs

Notes al preu:
1. Les tarifes seran liquidades i abonades en el moment de la inscripció.
2. La tarifa de l’activitat de cursos de 5 a 9 mesos es podrà pagar en 2 terminis, el
primer en el moment de la inscripció i el segon termini es girarà per domiciliació
bancària, al 3r mes del seu inici.
3. En cap cas seran retornats els imports pagats pels cursos llevat que aquest hagi
estat anul·lat per causes imputables a l’administració.
4. En cas de baixa abans d’iniciar-se el curs, per causes de força major, es podrà
sol·licitar la devolució íntegra de l’import efectuat mitjançant instància presentada a
l’OAC. Una vegada iniciat el curs, taller o activitat en cap cas es tornarà l’import
ingressat, menys que per causes especials i d’ordre excepcional la Junta de Govern
ho estimi convenient. En aquest cas, la baixa haurà de ser degudament justificada
per l’interessat, informada pel tècnic encarregat i acordada per la Junta de Govern.
5. No es podrà matricular cap alumne a un curs, taller o activitat, mentre tingui deutes
pendents del mateix concepte a la Recaptació Municipal.
6. Activitats, tallers, jornades o cursos anul·lats per motius no imputables al
ciutadà
En aquest cas s’iniciarà d’ofici la tramitació de la devolució dels ingressos abonats
al compte de l’Ajuntament, quan les inscripcions a les activitats, tallers, jornades o
cursos s’hagi realitzat telemàticament i el pagament online via tpv.
Iniciarà el procediment l’informe/s tècnics que acrediti i justifiqui la situació i es
tramitarà per la Unitat de Gestió Tributària municipal.
El sistema de devolució directa es farà carregant l’import de la inscripció, entrada o
similar a la mateixa targeta bancària utilitzada per a fer l’ingrés.
Quan el pagament de l’ingrés no ha estat via tpv virtual, sinó presencial, el termini
del dret de devolució directa expira als 30 dies de la realització de l’ingrés. La
devolució s’impulsarà des del mateix punt de venda amb el justificant de la transacció
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que tenen en la seva custòdia. Si no es disposa del dit justificant o s’ha exhaurit el
termini de 30 dies, el punt de venda haurà de sol·licitar al comprador, la presentació
de la fitxa de creditors per efectuar la devolució via transferència bancària.
No es tramitarà devolució per renuncia dels usuaris inscrits o altres motius similars.
Quan els ingressos s’han gestionat a través d’una empresa subcontractant, serà
aquesta l’encarregada de tramitar les devolucions.

