H) Servei de transport escolar
a)
b)

Transport escolar, abonament mensual
Transport escolar, 1 trajecte (anada o tornada)

26,50 €
16,00 €

S’estableix una bonificació del 20 % en les quotes del servei de transport escolar:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda
b)
c)
d)
e)

de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel
nombre de membres de la unitat familiar.
Per als fills de famílies nombroses
Per a membres de famílies monoparentals
Per als fills i/o filles de persones vídues.
Per als menors de les famílies que el departament de Benestar Social i Família estigui
realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis
socials i el departament d’educació ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent
necessitat dels menors.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.
La gestió del pagament del servei del transport escolar es realitzarà per llistes de cobrament, que
s’acreditaran mensualment. El pagament, s’efectuarà per domiciliació bancària, en l’entitat facilitada
per l’usuari a l’Ajuntament.
El mes de setembre, el departament d’Ensenyament facilitarà al departament de Gestió tributària la
relació d’usuaris inscrits al servei, amb les dades necessàries per al cobrament dels rebuts mensuals
(subjecte passiu, domicili fiscal, contactes i número de compte bancari). Amb aquestes dades,
s’elaborarà un padró mensual, tenint en compte, per als mesos successius, les altes i baixes que li
seran comunicades pel departament d’Ensenyament. Un cop començat el curs, l’alta s’acreditarà el
mes de la incorporació de l’usuari al servei.
Les baixes, que s’hauran de comunicar per escrit al departament d’Ensenyament abans del dia 15 del
mes, només produiran efectes pel període següent.
Passats 7 dies hàbils sense que el menor assisteixi al servei sense justificació, es produirà la baixa
d’ofici, prèvia comunicació per escrit.
Per a poder realitzar la inscripció en el servei en el curs vigent, serà necessari acreditar estar al
corrent de pagament del preu públic de Transport Escolar, o, en el seu cas, disposar del corresponent
acord de fraccionament o ajornament.
La manca de pagament de dos mensualitats comportarà, prèvia comunicació per escrit, la baixa del
servei de l’alumne.
I)

Casals i activitats esportives
CASALS MUNICIPALS
Casal de setmana Santa
a)
b)

Servei d’activitats, per casal
Casals municipals d’estiu (Juliol i Agost)
Matrícula, per mes o quinzena, per aplicar a totes les activitats

c)
d)
e)
f)

Casal esportiu (només matins)
Casal infantil (només matins)
Tardestiu (només tardes)
Casal Esportiu + Tardestiu (matí + tarda)

50,00 €
25,00 €
Mes
Quinzena
65,00 €
40,00 €
65,00 €
40,00 €
65,00 €
40,00 €
125,00 €
65,00 €
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Casal Infantil + Tardestiu (matí + tarda)
Estiu jove
Matrícula, per mes
Servei d’activitats, per mes
Casal de Nadal
Servei d’activitats, per casal
Saló infantil de Nadal
Entrada al Saló infantil de Nadal, per dia
Servei de menjador
Servei de menjador, mensual
Servei de menjador, quinzenal
Servei de menjador eventual, per dia

110,00 €

58,00 €
25,00 €
125,00 €
50,00 €
3,50 €
110,00 €
58,00 €
6,00 €

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes del servei d’activitats les persones que el
departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta
bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials ho justifiquin en base a la situació de risc i
urgent necessitat dels menors.
S’estableix una bonificació del 20% en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de
b)
c)
d)
e)
f)

suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de
membres de la unitat familiar.
Per als fills de famílies nombroses
Per a membres de famílies monoparentals
Per als fills i/o filles de persones vídues.
Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de casals.
Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.
La matriculació en els Casals Municipals d’Estiu i Estiu Jove suposarà una preinscripció inicial a
l’activitat, i, en el seu cas, reserva de plaça. En aquelles activitats en que les preinscripcions
superin el nombre de places ofertades i s’hagi de realitzar sorteig, als preinscrits que quedin
fora (sense plaça definitiva) se’ls retornarà l’import de la matrícula. En cas de renúncia de
l’interessat, però, no es procedirà a la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.
L’import de la matrícula, les quotes dels servei d’activitats dels casals municipals i les corresponents
al servei de menjador mensual, s’ingressaran en el moment de la formalització de la inscripció, a
excepció de la corresponent a les quotes corresponents al mes d’agost, que s’ingressaran abans del
dia 15 de juliol.

a)
b)
J)

ACTIVITATS ESPORTIVES
Activitats esportives d’hivern
Quota quadrimestral escoles esportives (iniciació i formació)
Quota curs complet escoles esportives (iniciació i formació)

71,07 €
130,81 €

Cursos, tallers i activitats joventut

De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 47.1 de la LRHL, es delega a la Junta de govern local la competència per la fixació de les
tarifes corresponents a Cursos, tallers i activitats de joventut.
K) Serveis fires
Per la prestació dels serveis necessaris per a la implantació dels firaires, comprensius de la vigilància,
neteja i subministraments de les zones comunes, se satisfaran els preus següents:
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