Bases
s regulado res de la prestació
p
d
directa del servei de Casal d’Es
stiu Munic
cipal
Aques tes bases tenen
t
per objecte
o
la re
egulació de
e la prestació del serve
ei de Casal d’Estiu
que an
nualment de
esenvolupa l’Ajuntame
ent de Santt pau de Segúries.
Base 1
1. Calendarri i horari de prestació
ó del servei
El serv
vei es presta de conformitat als parà
àmetres temporals següe
ents
1.1.De
es del 30 de juny a l’1 d’agost
1.2.Perríodes setma
anals de dillu
uns a divend
dres
1.3.Ho
oraris de Mattins de 9 a 13 i Tardes d
de 15 a 19
1.4.El servei es po
ot prestar de matí, de tarrda o d’ambdós
Base 2
2. Tarifes
2.1. S’’estableix un
n pagament mínim setma
anal
2.2. Ta
arifa per veïn
ns (empadro
onats i amb rresidència efectiva)
2.2.1. Jornada com
mpleta (matíí i tarda): 50
0€
2.2.2 M
Mitja jornada
a (matí o tarrda): 30 €
2.3. Ta
arifa per no veïns
v
(no em
mpadronats)
2.3.1. Jornada com
mpleta (matíí i tarda): 60
0€
2.3.2 M
Mitja jornada
a (matí o tarrda): 40 €
Base 3
3. Bonificac
cions
3.1 Do
os o més gerrmans: 10 %
3.2. Fa
amília nombrrosa o mono
oparental: 15
5%
3.3. Le
es bonificacio
ons han de ser
s rogades prèviament i documenta
ades
Base 4
4. Pagamen
nt
Només
s s’admet el pagament amb
a
domicilia
ació bancària prèvia.
Base 5
5. Comunicació prèvia
a per no ass
sistència
Com a mínim s’ha de comunicar una setm ana abans la
a no assistèn
ncia al Casall

L’alcald
de.
Pep Pa
alos i Sastre
14
Sant Pau de Segúrries, 10 d’octtubre de 201
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