Número de registre: 2021-05-13 OFEA-08769/2021
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RESOLUCIÓ
Fets
1. La voluntat de l’Ajuntament de Terrassa és que l’Escola Municipal La Llar esdevingui un gran centre
de formació de persones adultes i de formació artística i artesana; un centre de qualitat, obert,
dialogant i al servei de tota la ciutadania.
2. La maduresa d’un sistema educatiu es basa en saber cobrir les necessitats educatives de la
col·lectivitat i, alhora, saber desenvolupar les capacitats de l’individu per tal de fer possible la seva
millor contribució a la societat.
3. A l’Escola Municipal La Llar s’imparteixen ensenyaments artístics, artesans o professionalitzadors no
reglats i propis, i també ensenyaments de formació de persones adultes autoritzats i regulats pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
4. Les dinàmiques de l’Escola i les experiències acumulades fan necessari precisar cada curs els
procediments i calendari per a la preinscripció i matriculació del seu alumnat, per tal d’ajustar-se a
la realitat objectiva de les necessitats i possibilitats de cada any.
5. Aquest document s’elabora d’acord amb les propostes dels serveis tècnics del Servei d’Educació i la
direcció de l'Escola, pel que fa a l’àmbit de les competències municipals.
6. Degut a la crisi sanitària causada per la COVID19, l'oferta de cursos i places es pot veure afectada
en compliment de la nosmativa establerta per les autoritats competents.
Fonaments de dret
1. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC), estableix l’ordenament general del
sistema educatiu a Catalunya.
2. D’acord al que preveu l’article 53.1 o) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Per tot això, com a tinenta d'alcalde de l'Àrea de Cicles de la Vida, de conformitat a les
atribucions conferides per Decret número 2020-11-05, DELE – 11407/20.

RESOLC:
1. Aprovar el contingut de l’annex adjunt titulat: “Proposta formativa, oferta de places i procediment
per a la matriculació de l’Escola Municipal La Llar per al curs 2021/2022” elaborat pels serveis
tècnics del Servei d’Educació i la direcció de l'Escola.
2. Facultar la direcció de l’Escola Municipal La Llar de Terrassa perquè prengui els acords de concreció
i desenvolupament dels aspectes i disposicions continguts en aquest annex que requereixin una
major precisió tècnica i normativa, per ajustar l’oferta de places a les disposicions previstes a
l’ordenança fiscal 3.25 vigent, i per fer-ne una àmplia difusió i publicitat que garanteixi el seu
coneixement per part de tota la ciutadania.

Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Cicles de la Vida

Teresa Ciurana i Satlari
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