Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça
Expedient 086 2021 - POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O
ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL
EXTRACTE DE LES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CESSIONARI
CONDICIONS VINCULADES A LA CESSIÓ.
- Abonar el cànon establert en l’equivalent a 39 Euros per curs i alumnes respecte als alumnes no
empadronats i de 29 Euros per curs i alumnes respecte als alumnes empadronats al municipi del
Pont de Suert, import que cobrarà l’adjudicatari de les persones usuàries en concepte de
matrícula, a l’inici del curs i que l’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament al final de primer trimestre o
inici del nou exercici.
- Prestar el servei admetent a totes les persones usuàries a les que aplicarà com màxim el següent
règim de preus:
20 Euros mensuals, tributs inclosos per una hora de classe setmanal prestada en grups classe
organitzats pels professionals segons nivells i al seu criteri amb una ràtio màxim per classe de 10
alumnes màxim en cas d’infants i joves menors de 16 anys i de 15 alumnes màxim en cas de
persones amb edats superiors a 16 anys.
- Gestionar la programació, la organització lectiva/docent i la facturació i cobrament de
preu/honoraris i matrícules a les persones usuàries en les condicions establertes en aquest plec.
Condició particular d’admissió / no admissió / expulsió: L’activitat formativa que es pretén fomentar
amb aquesta cessió d’espais i accions de cooperació no forma part de cap activitat essencial i/o
d’escolarització obligatòria sinó que es tracta d’una mesura per facilitar l’accés a la formació en
idiomes en les millors condicions geogràfiques, materials i econòmiques. L’anterior comporta que es
garanteixin condicions d’ordre i bona convivència en el si del funcionament del servei. En aquest
sentit, mantenint l’obertura a admetre a totes les persones demandats del servei, també es faculta
al concessionari a que, per motius d’ordre o correcte funcionament del grup classe, pugui proposr
l’Alcaldia la exclusió d’usuaris/ies puntuals per dits motius.
- Complir amb la prestació del servei seguint el calendari de dies lectius en els termes següents:
Inici: Primer dia lectiu d’octubre.
Finalització: Darrer dia lectiu del mes de maig.
Festius i dies lliures: S’aplicaran els dies de lliure disposició i festius aprovats per cada curs al
calendari escolar dels centres del Pont de Suert, incloses vacances de nadal i setmana santa.
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