PREU PÚBLIC 8 – FAKALÓ – CASAL ARTÍSTIC I CAMPUS ESPORTIU

QUOTES:

CASAL ARTÍSTIC per quinzena
Servei
Permanència Casal (de 8 a 9h)
Matí (de 9 a 13h)
Matí + menjador (9 a15h)
Tot el dia (de 9 a 17h)

Preu quinzena
Casal
40,04 €
121,00 €
176,00 €
220,00 €

CAMPUS ESPORTIU per quinzena
Servei

Preu quinzena
Campus Esportiu

Matí (de 9 a 13h)

133,10€

Matí + menjador (de 9 a 15h)

193,60€

DESCOMPTES:
Bonificació del 25% en les quotes del FAKALÓ, per a totes les inscripcions d’infants o joves que
estiguin empadronats al Masnou.
Bonificació del 10% en les quotes del FAKALÓ, per a cadascuna de les inscripcions dels infants i
joves de famílies nombroses, empadronades al Masnou, prèvia comprovació de la vigència del
corresponent carnet acreditatiu.

GESTIÓ I INGRÉS:
El pagament de la inscripció és condició imprescindible per formalitzar-la, per tal que els infants o
joves puguin accedir als serveis del Casal o Campus.
Estaran obligats al pagament del preu públic els pares o tutors dels menors que hagin inscrit el
menor al servei del FAKALÓ.
El pagament de l’autoliquidació es podrà realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’Ajuntament del
Masnou podrà fixar, si ho creu oportú, que el pagament s’efectuï a través d’entitats financeres per
motius lògics que facin més adequat aquest sistema.
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En el cas que els pares o tutors dels menors, hagin satisfet el preu públic i sol·licitin la baixa de
l’infant o jove, perquè no ha pogut iniciar el servei per qualsevol malaltia o lesió que impossibiliti el
desenvolupament de l’activitat, hauran de sol·licitar la devolució adjuntant-hi un justificant mèdic
que indiqui que no podrà desenvolupar l’activitat en el període en que ha sol·licitat la plaça.
L’Ajuntament, previ informe del departament corresponent i sempre que la plaça que deixa vacant
sigui ocupada per una altra persona, retornarà el 100% de la quota integra.
Un cop començat el FAKALÓ en què consta inscrit l’infant, si per causes alienes a l’Ajuntament
deixa d’assistir-hi, no es tindrà dret a reclamar cap devolució.

Vigència
Aquest preu públic serà vigent des del dia de la seva aprovació i continuarà en vigor mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.

Diligència
El 17 de març de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació d’aquest preu públic,
per tal d’adequar-ne les quotes, descompte i l’apartat de gestió i ingrés. L’acord s’ha esposat al
públic al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, als vestíbuls de l’edifici de Roger de Flor
i del Complex Esportiu Municipal durant trenta dies hàbils i mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
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