ANUNCI

Taxa ordinària
(no bonificada)

Taxa
bonificada
(2n. germà)

Taxa bonificada
(família nombrosa
o monoparental)

Setmana de 4 dies

29.60€

27.60€

26.40€

Setmana de 5 dies

37€

34.50€

33€

Servei Casal complet.
Pack 5 setmanes (on
la primera té 4 dies)
Servei Casal complet.
Pack 5 setmanes (on
totes tenen 5 dies)

168€

156.48€

149.76€

175 €

163 €

156 €

b) Servei despertador (Casal d’Estiu)
Horari, 7,45 a 9 hores
Dia esporàdic
3.10€
Setmana de 4 dies
8.16€
Setmana de 5 dies
10.20€
Servei Casal complet.
44.10€
Pack 5 setmanes (on la
primera té 4 dies)
Servei Casal complet.
46 €
Pack 5 setmanes (on
totes tenen 5 dies)
c) Servei Permanència (casal d’estiu)
Horari, 15 a 17 hores
Dia esporàdic
4.96€
Setmana de 4 dies
13.04€
Setmana de 5 dies
16.30€
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CVE 2020011898

Horari, 9 A 13 hores

Data 21-5-2020

a) Servei Casal d’Estiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Article 6è. Quota tributària

B

L’article sisè queda redactat de la següent forma:

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal
núm.18, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis socials i culturals, així com el
seu text refós.

A

L’Ajuntament de Balenyà, en sessió plenària de data 6 de maig de 2020, amb el quòrum
legalment exigible, ha acordat el següent:

70.56€

e) Servei cursos diversos: ................................................................. 66 euros
f) Assistència activitats centre obert, al mes i per unitat familiar: ...... 7 euros
g) Utilització teatre Ateneu per Entitats no incloses al Registre
d’Entitats de Balenyà (no inclou la utilització d’instal·lació
de so i imatge): ....................................................................... 20 euros/hora
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”
Segon.- L’acord definitiu en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal 18, així com el
text refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-2
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Horari, 13 a 15 hores
Dia esporàdic
7.20€
Setmana de 4 dies
25.20€
Setmana de 5 dies
31.50€
Servei Casal complet.
134.40€
Pack 5 setmanes (on la
primera té 4 dies)
Servei Casal complet.
140€
Pack 5 setmanes (on
totes tenen 5 dies)

Data 21-5-2020

d) Servei Menjador (casal d’estiu)

A

73.50€

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Servei Casal complet.
Pack 5 setmanes (on la
primera té 4 dies)
Servei Casal complet.
Pack 5 setmanes (on
totes tenen 5 dies)

L’alcalde,
Carles Valls i Arnó
C. Pista, 2 – 08550 BALENYÀ (BARCELONA) – TEL. 93 889 83 85 – Email: balenya@diba.cat
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