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Dilluns, 9 d'agost de 2010

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Mar

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en la seva sessió de data 30 de juliol de 2010 ha adoptat els acords següents:

PRIMER.- Modificar el preus públics de la Tarifa número 3 ACTIVITATS D’ESTIU I D’HIVERN INSCRIPCIONS de l'Annex de Tarifes de l'Ordenança general reguladora dels preus 
públics, relatius a CASAL D’ESTIU,  d'acord amb el següent detall:

ACTIVITAT HORARIS DATES DESCRIPCIÓ IMPORT
EUROS

Casal Infantil Torn 1:Dilluns a divendres. 9 a 13h.
Torn 2:Dilluns a divendres. 15 a 18h.
El torn de tarda només es 
realitzarà durant les dues primeres quinzenes

1a quinzena: 01/07 al 16/07 (9 de juliol,dia festiu: Sant 
Zenon)
2a quinzena: 19/07 al 30/07 
3a quinzena: 23/08 al 3/09

Casal adaptat pels més petits de 3 
a 5 anys. Les activitats són 
artístiques i esportives.

Per torn i Quinzena
60.-EUR

Casal Artístic Torn 1:Dilluns a divendres. 9 a 13h.
Torn 2:Dilluns a divendres. 15 a 18h.
El torn de tarda només es 
realitzarà durant les dues primeres quinzenes

1a quinzena: 01/07 al 16/07 (9 de juliol,dia festiu: Sant 
Zenon)
2a quinzena: 19/07 al 30/07 
3a quinzena: 23/08 al 3/09

Casal especialitzat en activitats 
artístiques i creatives (teatre, circ, 
arts plàstiques...)
Infants de 7 a 12 anys

Per torn i
Quinzena

60 EUR

Casal Esportiu Torn 1:Dilluns a divendres. 9 a 13h.
Torn 2:Dilluns a divendres. 15 a 18h.
El torn de tarda només es 
realitzarà durant les dues primeres quinzenes

1a quinzena: 01/07 al 16/07 (9 de juliol,dia festiu: Sant 
Zenon)
2a quinzena: 19/07 al 30/07 
3a quinzena: 23/08 al 3/09

Casal especialitzat en activitats 
esportives
Infants de 7 a 12 anys

Per torn i
Quinzena

60 EUR

Casal Digital Dilluns a divendres. 9 a 13h. 1a quinzena: 01/07 al 16/07 (9 de juliol,dia festiu: Sant 
Zenon)
2a quinzena: 19/07 al 30/07 
3a quinzena: 23/08 al 3/09

Casal organitzat com un equip de 
redacció que elabora informacions 
de les activitats d'estiu a través del 
web i emet un programa setmanal a 
Ràdio Arenys.
Infants de 10 a 12 anys

Per quinzena
60 EUR
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Dilluns, 9 d'agost de 2010

ACTIVITAT HORARIS DATES DESCRIPCIÓ IMPORT
EUROS

Casal juvenil De Dilluns a Divendres de 9h a 13h. 1a quinzena: 01/07 al 16/07 (9 de juliol,dia festiu: Sant 
Zenon)
2a quinzena: 19/07 al 30/07 
3a quinzena: 23/08 al 3/09

Casal organitzat com a alternativa 
durant les vacances a través 
d’activitats pel poble.

Per quinzena
60 EUR

Les famílies nombroses que ho acreditin, gaudiran d’un descompte en les inscripcions dels casals del 30% per cada membre.

SEGON.- Modificar els preus de la Tarifa número 6 ALTRES PREUS de l'Annex de Tarifes de l'Ordenança general reguladora dels preus públics, relatius a PRODUCTES DE LA 
BOTIGA DE MUSEUS, d'acord amb el següent detall:

Producte Preu
Carpeta patrons Casa Castells 10 EUR
Catàleg sobre el fons de ret fi 30 EUR
Llibrets de les exposicions 6 EUR
Llapis del museu 1,30 EUR
Minerals: quars, guix... peces petites 2,10 EUR
Minerals: pirites, casiterites... peces petites 5,10 EUR
Minerals: fluorita, talc... peces petites 6 EUR
Minerals: aiguamarines, òpals... peces mitjanes 26 EUR
Minerals: malaquites, aiguamarines.... peces grans 42 EUR

S’afegeixen dos preus nous

Penjoll boixet de plata 1,99 cm. 12 EUR
Penjoll boixet de plata 2,3 cm. 14 EUR

La resta de preus inclosos a la Tarifa número 6 punt 2. Productes botiga Museus no es modifiquen i per tant resten vigents.
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TERCER.- Fer públics l’acord anterior a través del tauler d'edictes de la casa consistorial i del BOP. Aquesta darrera 
publicació determinarà l'eficàcia dels preus públics aprovats.

Es fa públic, amb l'advertiment que els acords anteriors són definitius i esgoten la via administrativa, per la qual cosa 
podran ser objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Els interessats hauran d'interposar aquest recurs en un termini màxim de dos mesos comptador des de 
l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al BOP.

Arenys de Mar, 2 d’agost de 2010
El secretari, Ángel Lozano Pérez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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