REGLAMENT DE CREACIÓ DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL
RIPOLLÈS

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la creació de l’Escola Comarcal de Música del
Ripollès.

Article 2. Marc jurídic
1. Aquest reglament es dicta en exercici de la potestat reglamentària que l’article 8.1
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atorga als ens locals, i els articles 3, 14, 26 i
28 del Reial decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
2. El servei definit a l’article 1 es presta també mitjançant la concertació dels convenis
de col·laboració necessaris amb els municipis interessats que tenen el seu territori a la
comarca del Ripollès.

Article 3. Característiques del servei
1. El servei es presta en la forma de gestió directa i sense òrgan diferenciat. No obstant
això i amb la tramitació reglamentària prèvia, es podrà modificar la forma de prestació.
2. El personal docent tindrà relació laboral amb el Consell Comarcal del Ripollès o bé
serà concertat mitjançant contracte administratiu docent dels previstos a l’article 200
del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
3. L’Escola Comarcal de Música del Ripollès comptarà amb tots els òrgans de gestió i
funcionament que exigeix la legislació en vigor i la normativa reglamentària del
Departament d’Educació.
4. D’acord amb els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments interessats i mitjançant les disposicions de règim intern de l’escola, es
podrà crear un òrgan col·legiat d’assessorament i informe.

Article 4. El claustre de professors
1. Sense perjudici d’allò que resulti del reglament intern de l’escola i de l’aplicació de
les disposicions administratives en vigor, l’òrgan de participació dels professors en el
govern del centre serà el claustre de professors, presidit pel director.
2. Les funcions, organització i calendari de reunions del claustre seran establertes pel
reglament de règim intern i, mentre aquest reglament no existeixi, per les disposicions
del projecte de creació.

Article 5. Usuaris
1. Són usuaris de l’escola els alumnes interessats a cursar els estudis que s’hi
imparteixen. Els pares o tutors dels alumnes, en el seu cas, ostenten la representació
legal dels alumnes en l’escola.
2. El Consell Comarcal del Ripollès actuarà en col·laboració amb els ajuntaments de la
comarca interessats en l’escola.
3. Els alumnes matriculats a l’escola i que segueixen els estudis estaran sotmesos a les
obligacions següents:
a) El pagament de la matrícula i/o quotes en vigor, establerts com a preu públic.
b) La subjecció a les normes internes de funcionament de l’escola i a les disposicions
del seu claustre i direcció.
5. Els alumnes matriculats a l’escola tindran el dret d’assistència i recepció de les
matèries i a la participació en les activitats organitzades per l’escola, per les quals
s’hagin matriculat, de conformitat amb allò que disposen les normes internes, així com
els que es desprenen de les normes reguladores d’aquest ensenyament i les del
Departament d’Educació que siguin d’aplicació a l’escola.

Article 6. Preus públics
1. Els preus públics del servei per matriculació, quotes, participació en activitats i
adquisició de materials que satisfaran els usuaris particulars, seran aquells que estiguin
en vigor i aprovats de conformitat amb allò que disposa l’ordenança general de preus
públics del Consell Comarcal del Ripollès.
2. El Consell Comarcal del Ripollès, o la mateixa escola en nom d’aquesta corporació,
lliurarà als usuaris el rebut corresponent al pagament dels preus públics.

3. Pel cobrament dels preus públics establerts que no hagin estat satisfets de
conformitat amb l’ordenança corresponent, s’aplicarà la via de constrenyiment, sense
perjudici de les sancions que corresponguin en aplicació de les normes tributàries en
vigor.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
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