PREUS PÚBLICS. ANNEXOS

ANNEX I Preu públic per la utilització del pavelló poliesportiu
Explicació

Import

Pista de joc (complert) per cada hora
Pista de joc (meitat) per cada hora
Pista de joc (complert) per cada hora no residents
Pista de joc (meitat) per cada hora no residents

25,98 €
12,47 €
31,17€
15,59€

ANNEX II Tarifes a aplicar a d’utilització de les instal·lacions esportives Pinedes
del Castellet
Explicació

Import

Tennis
Tennis
Tennis
Tennis

39,48€
51,95€
51,95€
67,54€

menors de 14 anys (per temporada)
adults (per temporada)
menors 14 anys no residents (temporada)
adults no residents (temporada)

Abonaments piscina:
Adults 80 tiquets
Adults 30 tiquets
Menors de 14 anys 80 tiquets
Menors de 14 anys 30 tiquets

72,73
41,56
51,95
25,98

Entrades piscina:
Adults, per Dia
Adults, (festiu) per dia
Menors, per dia
Menors (festius) per dia
Jubilats, per dia

3,64€
4,16€
2,60€
3,64€
3,12€

€
€
€
€

ANNEX III Tarifes a aplicar a la utilització del camp de futbol municipal:
Explicació
Terreny
Terreny
Terreny
Terreny

de
de
de
de

Import
joc
joc
joc
joc

(complert) per cada hora
(meitat) per cada hora
(complert) per cada hora no residents
(meitat) per cada hora no residents

51.95
25,98
62,34
31,17

€
€
€
€

ANNEX IV Tarifes a aplicar per lloguer de mobiliari municipal
Explicació

Import

Per cada cadira

0,12 €

Per cada taulell
Per cada cavallet
Per cada taula plegable

0,31 €
0,06 €
0,26 €

ANNEX V Preus públics pels serveis prestats als usuaris de la Biblioteca i a les
dependències municipals
1. Per Impressió de fulls, per unitat:
Aquest preu s’aplicarà a les impressions i a les fotocòpies que l’usuari faci a la BibliotecaCasa de Cultura i a les dependències municipals.
En negre:
- DIN A4: 0,10 €
- DIN A3: 0,21 €
En color:
- DIN A4: 0,36€
- DIN A3: 0,62 €
2. Per Gravació d'informació:
en disquet. Per disquet inicial: 1,04 €
- en CD. Per CD inicial: 1,56 €
- en memòria USB. Per memòria USB inicial: 7,79 €
ANNEX VI Preus públics Escola Bressol

Vist l’informe de l’Àrea d’Educació de data 15 de juny de 2017, referent als preus públics de
l’escola bressol municipal.
Segons estableix l’article 44.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’import dels preus públics ha de cobrir com a
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, tret que hi hagi raons socials,
benèfiques o culturals d’interès públic que així ho aconsellin.
Atès que es considera oportú continuar aplicant els mateixos preus dels serveis de l’escola
bressol municipal L’Alzina per al curs 2017-2018 i següents, fins a nova modificació si escau, així
com les bonificacions existents i la normativa reguladora de gestió i cobrament.
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar i mantenir els preus públics pel servei de l’escola bressol municipal L’Alzina per
al proper curs i següents, fins a nova modificació si escau, d’acord amb el quadre següent:

A – Tarifa Horari Lectiu
SERVEI
Horari matí i tarda 912 i 15-17h
La Petita Alzina
Dt,Dc i Dj matí 9-12h

Quota: 10 mensualitats
Inclou fruita a mig matí i
berenar
Inclou fruita a mig matí

195€
75€

B – Tarifa Horari Extensible
SERVEI

Quota

Mensual/Fix*
2 €/dia
Esporàdic
3 €/dia
Mensual/Fix*
1€/dia
Acollida 8.30 – 9h
Esporàdic
1,5€/dia
6’40 €/dia
Servei de menjador 12 Mensual/Fix*
- 15h
Esporàdic
7’50 €/dia
*En considera “fix” aquell infant que utilitza el servei quatre o més cops a la setmana
Acollida 8 - 9h

Segon.- Establir les bonificacions existents fins a data d’avui, essent aquestes les següents,
afegint un darrer punt relacionat amb els motius de les necessitats educatives especials dels
infants:
-

Bonificació del 15% sobre la quota escolar a les persones membres de famílies nombroses
i monoparentals, que així ho demostrin documentalment.

-

Bonificació del 15% sobre la quota escolar a les famílies que tinguin més d’un infant
matriculat. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon fill.

-

S’aplicarà una bonificació del 15% sobre la quota escolar a les famílies que el seu fill/a
matriculat
tingui necessitats educatives especials (NNEE), que així ho acreditin
documentalment.

-

Les bonificacions no es podran acumular.

Tercer.- Mantenir la normativa reguladora per a la gestió i el cobrament dels rebuts, tal com
segueix:









Les mensualitats es cobraran per caixa o banc i es carregaran dins la primera setmana de
cada mes. Per tant, el primer rebut serà a l’octubre.
La mensualitat del mes de setembre es cobra sencera i es compensarà no cobrant el mes
de juliol. Si l’infant és baixa abans del mes de juliol, no es retornarà la quota del mes de
juliol.
Es cobrarà la meitat de la quota d’escolarització en el mes de juliol en aquells infants que
es matriculin a partir de l’1 d’octubre.
En el cas que un infant s’hagi de donar de baixa de qualsevol servei prestat per l’escola
bressol s’haurà de comunicar a l’ajuntament mitjançant una instància 15 dies abans que
s’acabi el mes. Si es fa així només es cobraran els dies que ha anat a l’escola, en cas
contrari es cobrarà el mes sencer.
En el cas de períodes de baixa justificada, s’abonaran igualment les quotes de
mensualitat per concepte d’escolarització.
En el cas que un infant usuari fix del servei de menjador no es quedi a dinar, cal avisar
abans de les 10 del matí. En cas contrari, es cobrarà l’import.



Serà motiu de baixa :
A) de l’escola el fet de tenir 3 rebuts pendents de pagament.
B) del servei de menjador el fet de tenir 2 rebuts pendents de pagament.

Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies.
En cas que no es presentin reclamacions, esdevindrà definitiu, de conformitat amb
allò que preveu l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ANNEX VII Preus públics cursos
Biblioteca-Casa de Cultura
Curs/Taller
Guitarra
Angles
Angles nens
Alemany
Frances
Catala
Dibuix
Tai txi
Ioga 3 h
Ioga 2 h
Labors
Balls de salo
Sevillanes
Karate
Defensa personal
Taller: com fer un pessebre de guix

del Centre cívic i cultural

La Fàbrica i de la

Preu
24 eur/mes
24 eur/mes
20 eur/mes
24 eur/mes
24 eur/mes
11 eur/mes
30 eur/mes
27,50 eur/mes
27,50 eur/mes
20 eur/mes
24 eur/mes
44 eur/mes per parella
22 eur/mes
22 eur/mes
22 eur/mes
30 eur/mes

ANNEX VIII Preus públics pel lloguer de sales del Centre cívic i cultural La
Fàbrica
Espai/sala
Sala Polivalent
Sala Gran
Casal d’Avis
Sala entitats 1
Sala entitats 2
Sala entitats 3
Sala entitats 4

Preu
12€
20€
10€
6€
6€
6€
6€

ANNEX IX Preus públics pel lloguer d’equips de so

Ús equips de so propietat municipal, a entitats i associacions del municipi: 25 eur/dia.

