ANNEX 1 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PUBLICS.
TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CASALS I DIFERENTS ACTIVITATS
PRÒPIES DE LA JOVENTUT I LES DERIVADES D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ
MUNICIPAL.
TARIFES.
Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les
següents:
1.CASALS D’ESTIU
PREUS PER SETMANA (9-13h)
A) MEGAESTIU I EXTIUEXTREM (de 9 a 13hores)
1 nen/a
2 germans
3 germans o més

30 €
50 €
60 €

B) SERVEI DE MENJADOR (de 13 a 15h), PREU PER DIA
Per nen/a

6,20 €

C) BONIFICACIONS CASALS D’ESTIU
Es podran establir bonificacions del 50% ó del 90% del preu servei, en funció de la valoració
i puntuació efectuada pels Serveis Socials del municipi, i aprovades per resolució de
l’alcaldia o en qui delegui
Per accedir a les bonificacions, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:
1. Que el nucli familiar hagi estat objecte d’un seguiment continuat per part de l’EBAS,
durant 3 mesos, com a mínim.
2. Aportar la documentació necessària per poder valorar la situació/necessitat
demandada des del Serveis Socials.
Per sol·licitar la bonificació, caldrà presentar la documentació següent:
-

Fotocòpia de la inscripció a l’activitat
Sol·licitud en model normalitzat
Certificat de convivència facilitat per l’Ajuntament
Fotocòpia de l’última declaració de l’IRPF de tots els membres del nucli familiar o
extracte bancari de totes les persones adultes del nucli familiar durant l’any anterior.
Justificació de la situació econòmica del nucli familiar: nòmines actuals, certificació
de l’oficina de l’atur en què consti l’import mensual de la prestació i/o subsidi, així
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com qualsevol altre document que permeti valorar amb exactitud la renda per càpita
familiar o la no percepció d’ingressos.
Per gaudir d’una bonificació, s’aplicaran els criteris següents:
1. Característiques econòmiques de les famílies (4 punts)
Es computaran la totalitat dels ingressos nets obtinguts per tots els membres del grup
familiar que convisquin conjuntament durant l’any anterior.
Al coeficient resultant de dividir els ingressos familiars entre el nombre de membres del grup
familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Menys de 3.435 €
De 3. 436 € a 3.972 €
De 3. 973 € a 4.508 €
De 4.509 € a 5.046 €

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

2. Valoració social: 0- 4 punts, en base a l’informe social efectuat pels tècnics de
Serveis Socials
3. Família monoparental: 0’50 punts . La valoració s’efectuarà en base a la
documentació (carnet) acreditada pel sol·licitant.
4. Altres germans que gaudeixin d’activitats de megaestiu i/o estiu extrem: 0,50 punt
5. Disminució i/o dependències d’algun membre del nucli de convivència (amb certificat
de l’ICASS): 0,50 punt
6. Tots els membres adults del nucli familiar treballen: 0’50 punts
La quantitat de la bonificació estarà en funció de la puntuació obtinguda i tindrà els
següents percentatges.
De 0 a 4’5 punts
De 5 a 7’5 punts
De 8 a 10 punts

denegada
50% de bonificació
90 % bonificació

Els interessats hauran de sol·licitar la bonificació per a la inscripció a les activitats d’estiu
fins a l’últim dia del mes de maig. La concessió o denegació s’aprovarà per l’alcaldia o en
qui delegui abans del cobrament del preu i d’inici del servei.
En cas de no fer ús del servei o fer-ne un ús inadequat, l’ajuntament es reserva el dret de
revocar la bonificació. Seran causes de revocació:
- La falta de pagament de la part que li correspon a les famílies
- Ser absentista de l’activitat
- L’ús inadequat del servei.
- Haver obtingut bonificació l’any anterior i no haver-ne fet ús.
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2. ACTIVITATS TALLERS LUDOTECA
Preus per curs complert i per nen/a
Taller d’anglès
Taller psicomotricitat
Taller racó de lectura
Tallers especial d’una sessió de
durada

54 €
75 €
30 €
Cost total
entre inscrits

3. CARRETERA I MANTA
La quantia del preu és la continguda a les tarifes aprovades segons la Junta de Govern local
corresponent, d’acord amb l’especificitat de l’activitat realitzada dintre del programa
Carretera i Manta.
4.UTILITZACIÓ BOOC’S D’ASSAIG MUSICAL
100 €

Fiança per cada membre del grup musical

5. CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE AL CENTRE DE
FORMACIÓ I OCUPACIÓ “ANTIC HOSPITAL”

Cursos fins a 10 hores
Cursos fins a 40 hores
Cursos fins a 50 hores
Cursos fins a 60 hores
Cursos fins a 80 hores
Cursos de més de 80 hores

15 €
20 €
25 €
30 €
35 €
40 €

Bonificacions: les persones aturades que estan empadronades al municipi de Vila-seca,
tindran una bonificació del 80 % sobre el preu públic del punt 5.,

La quantia del preu és la continguda a les tarifes aprovades segons la Junta de Govern local
corresponent, d’acord amb l’especificitat de l’activitat realitzada.
DEVOLUCIÓ DE PREUS PÚBLICS
La devolució de preus públics es farà conforme preveu l’ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció i en l’establert en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Disposició final
Es faculta a la Junta de Govern Local per a modificar totes aquestes tarifes anteriors.
Aquest annex estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.
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