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Benvolguts/benvolgudes,
D’acord amb la dinàmica del darrer curs les quotes es tramitaran a través de l’Organisme de Gestió
Tributària que és qui us ha emès els rebuts cada mes.
Us recordem el funcionament:
1. La quota ordinària es cobrarà a dos mesos vençuts, durant els cinc primers dies del segon mes,
mitjançant un càrrec al vostre compte corrent.
2. Si entregueu el full de la matrícula amb tota la documentació annexa abans del 15 de juliol, podreu
gaudir de la matrícula bonificada en el moment que es posi al cobrament.
3. Per a qualsevol modificació en el ful de matrícula: canvi de disciplina, de domicili, de compte
corrent, de l’adreça de les notificacions, ect., o la baixa del curs (s’ha de comunicar abans del dia 18
del mes vigent i s’aplicarà al mes següent), haureu d’enviar al correu del Taller d’Art,
tallerdart@caldesdemontbui.cat, l’imprès de modificació de matrícula. Us el podeu descarregar de la
web del T.Art. És important que el presenteu al més aviat possible per evitar els cobraments indeguts.
4. Els rebuts que resultin impagats es reclamaran des de l’Organisme de Gestió Tributària amb els
recàrrecs i les costes que legalment hi corresponguin.
5. L'import de la matrícula es considera reserva de plaça i no es retorna en cap cas.
6. En el quadre següent us indiquem les dates i els conceptes de cobrament del primer quadrimestre:
Data de cobrament ORGT
S’ajorna

Concepte de cobrament
Matrícula Bonificada i Normal

02/11/2020

1a Quota Setembre 2020

01/12/2020

2a Quota Octubre 2020

03/01/2021

3a Quota Novembre 2020

02/02/2021

4a Quota Desembre 2020

En el cas que tingueu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Centre Cívic.
Cordialment,
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F_GRPFIRMA_TECNICS

F_GRPFIRMA_REGIDOR

Signat digitalment per:
Tècnic Cultura
Pere Coma Valls
21-05-2020 12:26

Signat digitalment per:
Regidora Cultura, Foment del Català,
Joventut
Laia Cuscó Pallarès
21-05-2020 15:33
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