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Dins de la mateixa s’hi troba situat el complex educacional del Pont de Suert on s’ubiquen els
centres d’ensenyament, concretament l’Escola d’educació Infantil i Primària Ribagorçnada del
Pont de Suert.
Dins del conjunt d’edificacions dels bloc de l’Escola Ribagorçana, s’hi localitzen, també, la Llar
d’Infants municipal Blauet i l’Escola Municipal de Música.
El segon equipament municipal, l’Escola de Música, comparteix edificació amb el Centre de
Recursos Pedagògics comarcal, disposant, dit edifici, d’una pluralitat d’aules disponibles.
Algunes de dites aules, es troben utilitzades per les activitats de l’Escola de Música.
És, precisament, una d’aquestes aules, en principi, l’Aula 4, amb una superfície aproximada d’uns
30 m2, que es cediria en l’arrendament que és objecte d’aquest expedient.
Es disposaria de l’aula per les activitats d’idiomes els dilluns, dimarts, dimecres i divendres en horari
de 12:30 a 15:00 hores i de 16:00 a 17:00 hores els dilluns, dimarts i dimecres sent els divendres només
d’horari de matí de 12:30 a 15:00 hores.
Tot i així, els horaris i dies disponibles podran variar en funció de la intensitat de la demanda del
servei en relació a les activitats de Música i altres necessitats d’oferta formativa sense que dits
canvis suposin variacions en el règim econòmic de la cessió.
PRESTACIONS OFERTES PER A LA CESSIÓ.
L’Ajuntament cedeix el local en les condicions indicades vinculant dita cessió a les prestacions i
condicions següents:
Prestacions:
- Cooperació municipal en la programació, gestió de la matriculació, difusió i publicitat de
l’activitat, impressió d’alguns materials i atenció a les persones usuàries i/o persona organitzadora.
- Cooperació municipal consistent en l’assoliment de les despeses derivades dels subministraments
(llum, gas, aigua, comunicacions..) i del manteniment (neteja, reparacions...).
- Atenció general i assessorament, informació i suport.
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