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Dilluns, 15 de maig de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'exposició pública de l'Acord relatiu a la modificació de preus públics per la realització d'activitats en l'àmbit  
cultural, educatiu, musical i d'esbarjo del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de  
Les Franqueses del Vallès

En compliment del que disposa l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en sessions de dates 6 d'abril de 2017 ha aprovat, els 
acords relatius a:

FIXAR de conformitat amb allò que disposen les Ordenances fiscals corresponents i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals els preus públics i taxes 
següents, corresponents al Curs 2017-2018:

- Escola Municipal de Música, Claudi Arimany.
- Escoles Bressol Municipals.
- Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font.
- Biblioteca Municipal.
- Casals Municipals d'Infància i Joventut.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l'anterior acord provisional, així com el text complet de la proposta d'implantació de preus públics per a la 
realització de les activitats que té previst realitzar el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i que 
s'adjunta en aquest edicte per a coneixement general, estaran exposats al públic al tauler d'anuncis de la Corporació de 
l'Ajuntament  durant  30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació  d'aquest  anunci  al  "Butlletí  Oficial  de la 
Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

ÀREA D'EDUCACIÓ.

Concepte: PREUS PÚBLICS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY.
CURS 2017-2018.

Matrícula: 70,25 EUR.

1.- PROGRAMES DE FORMACIÓ MUSICAL INFANTIL.

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ.

Curs Edat Assignatures Temps Tipus Preu
1r Curs
2r Curs
3r Curs

3 anys
4 anys
5 anys

Iniciació al Llenguatge Musical 1:00 h C 24,00 EUR

PROGRAMA DE NIVELL BÀSIC.

Curs Edat1 Assignatures Temps Tipus Preu
1r Curs 6 anys Llenguatge Musical

Cant Coral
Taller d'Instrument

1:00 h
0:30 h
0:30 h

C
C
C

29,00 EUR

2r Curs 7 anys Llenguatge musical 
Cant Coral
Iniciació a l'Instrument 

1:00 h
0:30 h
0:30 h

C
C
G

47,00 EUR

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
08

91
2



2

Dilluns, 15 de maig de 2017

Curs Edat1 Assignatures Temps Tipus Preu
3r Curs
4t Curs
5è Curs
6è Curs

8 anys
9 anys
10 anys
11 anys

Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument
Conjunt Instrumental

1:00 h
1:00 h
0:30 h
1:00 h

C
C
I
G

75,00 EUR

aprofundiment 12 anys Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument
Conjunt Instrumental

1:00 h
1:00 h
0:30 h
1:00 h

C
C
I
G

75,00 EUR

1Les edats a partir de Bàsic 3 són les recomanades, es pot acceptar una diferència màxima de fins a 3 anys, segons el 
nivell de l'alumne.

Assignatures optatives de Nivell Bàsic.

Assignatures Temps Tipus Preu
Instrument principal o 2n instrument complementari 0:30 h I 75,00 EUR
Instrument principal o 2n instrument complementari 0:15 h I 37,50 EUR

2.- ALTRES PROGRAMES MUSICALS.

PROGRAMA MÚSICA JOVE2.

Assignatures Temps Tipus Preu
Instrument individual3 0:30 h I 75,00 EUR
Conjunt instrumental o vocal 1:00 h G 15,00 EUR

2 adreçat a joves que han superat el Nivell Bàsic.
3aquests alumnes poden participar de forma gratuïta en els conjunts instrumentals ja existents.

PROGRAMA PER A JOVES I ADULTS EN MÚSICA CLÀSSICA / MODERNA4.

Assignatures Temps Tipus Preu
Llenguatge musical bàsic5 1:00 h G 30,00 EUR
Instrument 0:30 h I 75,00 EUR
Conjunt instrumental o vocal 1:00 h G 15,00 EUR

4 programa per a majors de 15 anys que volen iniciar-se en la música.
5mínim 6 alumnes per grup.

DESCOMPTES: (només per als empadronats al municipi).

No acumulatiu. Només per a alumnes matriculats en Programes.

A) Per a un alumne matriculat en un grup de Programa de Sensibilització: 3 EUR.

B) Per a un alumne matriculat en un grup del Programa de Nivell Bàsic: 6 EUR.

C) Per a alumnes amb familiars de fins a 2n grau matriculats a l'escola (a partir del 2n familiar): 9 EUR.

D) La matrícula del Programa de Música Jove i del Programa per a Joves i Adults en música Clàssica /Moderna: 35 
EUR.

Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició Addicional Segona de l'Ordenança 
general de l'Ajuntament, s'aplicaran als següents conceptes i serveis:

• Matrícula.
• Programa de Sensibilització.
• Programa de Nivell Bàsic.
• Programa música jove.
• Programa per a joves i adults en música clàssica / moderna.
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De conformitat, a l'esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents criteris:

1) El límit de les bonificacions en el pagament,  que s'expressen en el quadre següent,  podrà ser aplicat a aquells  
contribuents que, d'acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut uns ingressos 
anuals, iguals o inferiors als que s'expressen en l'esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu 
habitatge:

Membres unitat familiar                                                               Renda Familiar
Menor o igual a De a De a De a

Fins a 2 10.000 10.001 – 14.000 14.001 – 17.000 17.001 – 20.000
3 12.000 12.001- 16.000 16.001 – 20.000 20.001 – 24.000
4 o més 15.000 15.001 – 19.000 19.001 – 24.000 24.001 – 29.000
Reducció 60% 45% 30% 20%

2) Caldrà, a més, que es reuneixin els requisits següents:

a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l'habitatge, altres immobles i propietats, 
excepte  l'habitatge  propi.  No s'inclourà  en aquesta  consideració  el  supòsit  que el  contribuent  o  un  dels  residents 
posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles  
que posseeixin  dos habitatges,  quan per  sentència judicial  s'atribueixi  l'ús  de cada immoble a cadascun d'ells,  es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència. El valor cadastral de 
l'habitatge no pot superar els 100.000 EUR.

b) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats directament als mateixos conceptes o serveis, 
en tot cas el sol·licitant podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa.

c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats a data de primer de gener 
de 2017 en el municipi de Les Franqueses del Vallès.

d) Els beneficiaris han de ser menors de 18 anys a 31 de desembre de 2017 (nascuts a partir de l'1 de gener de 2000)

e) El termini de sol·licituds serà del 8 al 19 de maig de 2017.

Als efectes de l'aplicació d'aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d'adreçar la seva sol·licitud a 
l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l'Agència Tributària, i resoldrà d'acord 
amb la  petició formulada, a partir  dels  nivells de renda obtinguts  del  sol·licitant  i  les persones residents en el  seu 
habitatge.

ÀREA D'EDUCACIÓ.

Concepte: PREUS PÚBLICS ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
CURS 2017-2018.

CONCEPTE PREU PÚBLIC
Matrícula + assegurança 130,00 EUR
Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març) 72,00 EUR
Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) 195,00 EUR
Matí - de 08.00 a 13.00h 175,00 EUR
Tarda - de 15.00 a 17.00h 135,00 EUR
Dinar (mensual) 135,00 EUR
Dinar esporàdic/diari 7,90 EUR
Estada migdia 70,00 EUR
Suplement hora* - 0,5 hores * 18,55 EUR
Suplement hora* - 1 hora* 32,95 EUR
Suplement hora* - 1,5 hores* 46,35 EUR
Suplement hora* - 2 hores * 56,65 EUR
Suplement hora - de 17.00 a 18.00 h 15,45 EUR
Suplement hora - Esporàdic 1 hora 3,60 EUR

* Per portar a terme el suplement horari és necessari un mínim de 5 alumnes per Centre.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PREU PÚBLIC
Excursió 1 dia 26,45 EUR
Activitat aquàtica febrer - juny (mensual) 63,50 EUR
Colònies 117,40 EUR

Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició Addicional Segona de l'Ordenança 
general de l'Ajuntament, s'aplicaran als següents conceptes i serveis:

• Matrícula + assegurança.
• Matrícula + assegurança (a partir de l'1 de març).
• Matí i tarda (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h).
• Matí - de 08.00 a 13.00h.
• Tarda - de 15.00 a 17.00h.

De conformitat a l'esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents criteris:

El  límit  de  les  bonificacions  en  el  pagament,  que  s'expressen  en  el  quadre  següent,  podrà  ser  aplicat  a  aquells 
contribuents que, d'acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut uns ingressos 
anuals, iguals o inferiors als que s'expressen en l'esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu 
habitatge:

Membres unitat familiar                                                     Renda Familiar
Menor o igual a De a De a De a

Fins a 2 10.000 10.001 – 14.000 14.001 – 17.000 17.001 – 20.000
3 12.000 12.001- 16.000 16.001 – 20.000 20.001 – 24.000
4 o més 15.000 15.001 – 19.000 19.001 – 24.000 24.001 – 29.000
Reducció 60% 45% 30% 20%

1) Caldrà, a més, que es reuneixin els requisits següents:

a) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l'habitatge, altres immobles i propietats, 
excepte  l'habitatge  propi.  No s'inclourà  en aquesta  consideració  el  supòsit  que el  contribuent  o  un  dels  residents 
posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles  
que posseeixin  dos habitatges,  quan per  sentència judicial  s'atribueixi  l'ús  de cada immoble a cadascun d'ells,  es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència. El valor cadastral de 
l'habitatge no pot superar els 100.000 EUR.

b) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats directament als mateixos conceptes o serveis, 
en tot cas el sol·licitant podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa.

c) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats a data de primer de gener 
de 2017 en el municipi de Les Franqueses del Vallès.

d) Els beneficiaris han de ser menors de 18 anys a 31 de desembre de 2017 (nascuts a partir de l'1 de gener de 2000)

e) El termini de sol·licituds serà del 2 al 12 de maig de 2017.

Als efectes de l'aplicació d'aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d'adreçar la seva sol·licitud a 
l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l'Agència Tributària, i resoldrà d'acord 
amb la  petició formulada, a partir  dels  nivells de renda obtinguts  del  sol·licitant  i  les persones residents en el  seu 
habitatge.

ÀREA DE CULTURA.

Concepte: PREUS PÚBLICS CURS 2017-2018 CAN FONT per aplicar a partir de l'1 de setembre de 2017.

CAN FONT per a escolars/joves

Hores 
setmana

Quotes 
mensuals

Matrícula anual Material mensual

Taller escolars (pintura, dibuix, manualitats...) 2 35,00 EUR 21,50 EUR Inclòs 7,10 EUR
Reforç escolar 2 38,00 EUR 21,50 EUR
Reforç escolar 1 19,00 EUR 21,50 EUR
Idiomes escolars 1 22,00 EUR 21,50 EUR
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Hores 
setmana

Quotes 
mensuals

Matrícula anual Material mensual

Idiomes escolars 2 39,00 EUR 21,50 EUR
Taller de jocs, conta contes, etc. 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR
Treball corporal escolar: ioga, psicomotricitat, danses, zumba, etc. 1 19,00 EUR 21,50 EUR
Treball corporal escolar: ioga, psicomotricitat, danses, zumba, etc. 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR
Tallers digitals per escolars/joves: animació, dibuix, internet, foto... 2 30,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Programació de videojocs 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR
Programació de videojocs 2 37,00 EUR 21,50 EUR
Informàtica infantil, internet per a nens, programari adaptat 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR
Laboratori de robòtica, programació avançada 1,5 39,00 EUR 21,50 EUR Material inclòs
Laboratori de robòtica, programació avançada 2 52,00 EUR 21,50 EUR Material inclòs
Teatre en català o altres idiomes 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR

CAN FONT per adults.

Hores 
setmana

Quotes 
mensuals

Matricula
anual

Material anual

Tallers de manualitats, art, restauració de mobles... 2,5 42,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Tallers de robòtica per adults 1,5 39,00 EUR 21,50 EUR
Informàtica i eines amb els ordinadors: iniciació, nivell II, Internet, 
Programes concrets...

2 30,00 EUR 21,50 EUR

Practiquem idiomes occidentals: anglès, francès, alemany, italià,... 2 41,00 EUR 21,50 EUR
Tertúlies idiomes occidentals: anglès, francès, alemany, italià,... 1 20,50 EUR 21,50 EUR
Treball corporal: ioga, pilates, tai-txi, zumba..   1,5 28,50 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Taller manualitats, labors, patchword, costura 2 29,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Tallers eines digitals i ordinadors: retoc, animació, vídeo, imatge 2 30,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Cultura, història, societat, història de l'Art, generealogia, heraldica, etc. 2 29,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Balls de saló, llatins, brasilers, dansa oriental, bollywood,.. 1,5 28,00 EUR 21,50 EUR
Tallers de ceràmica, escultura, modelatge,... 2 38,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Tallers de Vitralls i altres modalitats artístiques 3 40,00 EUR 21,50 EUR a càrrec de l'alumne
Tai-Txi 1 19,00 EUR 21,50 EUR
Creativitat, salut, Tècnica Alexandre, Minfulness 2 38,00 EUR 21,50 EUR

Curta durada.

Hores totals Preu curs Material curs
Tallers de tecnologia: càmera digital, producció de video, robòtica,... 12 75,00 EUR
Tallers d'arts digitals: animació, pintura, web,.... 18 112,00 EUR
Preparació ACTiC nivells 1,2 o 3 20 110,00 EUR
Risoteràpia i altres disciplines similars 7 43,50 EUR
Tallers d'art o manualitat: estampat de roba, bijuteria... 12 76,00 EUR a càrrec de l'alumne
Taller de manualitats o arts decoratives 8 49,50 EUR a càrrec de l'alumne
Salut i prevenció dietètica, 1rs auxilis, reflexoteràpia 21 101,00 EUR
Farmaciola natural 2 19,00 EUR
Cuina per a nens i pares (quota familiar) 8 28,00 EUR
Cuina de tapes, rebosteria, especialitats 4 14,00 EUR
Gastronomia: cuina 8 28,00 EUR Material inclòs
Alimentació equilibrada, nutrició, dietes - Nou curs 8 34,00 EUR Material inclòs
Curs d'automaquillatge, cura de la pell 2 19,00 EUR material inclòs
Ajusta, modifica i retoca les teves fotos digitals 20 102,00 EUR
Tallers de salut i creixement personal: maquillatge, coaching,... 8 52,00 EUR Material inclòs
Tast de vins o caves, enologia,... 8 92,00 EUR Material inclòs
Tast de cerveses 3 41,00 EUR Material inclòs
Curs d'automaquillatge i fons d'armari 4 36,00 EUR Material inclòs
Tallers d'escriptura creativa 20 102,00 EUR
Taller de memòria 12 66,00 EUR

Preu hora material curs
Cursos professionals, SEO: posicionament a cercadors, e-commerce, comunity manager,... 6,30 EUR a càrrec de l'alumne
Altres cursos, curs de temàtica i durada variada 5,30 EUR a càrrec de l'alumne

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
08

91
2



6

Dilluns, 15 de maig de 2017

Cursos especials

hores totals Preu curs
Accés a la universitat per a més grans de 25 anys 125 817,00 EUR
Accés a la universitat per a més grans de 45 anys 83 600,00 EUR
Actualització didàctica 100 640,00 EUR
Escola per a mestres 30 210,00 EUR

Cursos especials de durada variable.

Preu hora: 6,50 EUR.

Casals.

hores totals Preu curs
Casal de Nadal (5 dies) 22,5 55,00 EUR
Casal de Nadal (4 dies) 18 44,00 EUR

Cursos i tallers d'estiu.
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017.

hores totals Preu curs
Llengües occidentals per a viatjar 16 80,00 EUR
Intensiu de llengua occidental 32 155,00 EUR
Història, Heràldica, Genealogia 8 52,00 EUR
Fotografia de viatges o altres temàtiques 8 52,00 EUR

Casal d'Estiu per a infants (3a 12 anys).
Per aplicar a partir del 3 de maig de 2017.

hores totals preu 2 n germà
Casal matí (5 setmanes) 112,30 262,00 EUR 235,80 EUR
Casal de ciència i robòtica matí (5 setmanes) Nou Casal 112,30 285,00 EUR 256,50 EUR
Casal matí i tarda (5 setmanes) 193,45 398,00 EUR 358,20 EUR
Casal tarda (5 setmanes) 81,15 198,00 EUR 178,20 EUR
1 setmana del casal (matí) 22,30 59,00 EUR 53,10 EUR
1 setmana de casal ciència i robòtica (matí) Nou Casal 22,30 64,00 EUR 57,60 EUR
1 setmana de casal (tarda) 16,15 45,50 EUR 40,95 EUR
A partir del tercer germà activitat gratuïta

SERVEIS OPCIONALS CASAL D'ESTIU.

hores dia Preu únic dia
Servei menjador 2,00 9,00 EUR
Servei d'acollida 1,00 4,00 EUR

ALTRES SERVEIS.

Preu anual
Lloguer taquilles amb candau i clau 20,00 EUR

Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició Addicional Segona de l'Ordenança 
general de l'Ajuntament, s'aplicaran als següents conceptes i serveis:
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Servei Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font
Conceptes aplicables Can Font per escolars o joves (cursos d'octubre a juny):

- Matrícules anuals cursos octubre-juny i quotes mensuals
Cursos de curta durada per escolars o joves:
- Preus dels cursos
Altres cursos o activitats que permetin la inscripció a menors de 18 anys:
- Matrícules anuals cursos octubre-juny, quotes mensuals o preus de les activitats
Casal de Nadal
- Preus del casal
Casal d'estiu
- Preus del casal i preus del Casal 2n germà

De conformitat, a l'esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents criteris:

1)  El límit de les bonificacions en el pagament,  que s'expressen en el quadre següent,  podrà ser aplicat a aquells  
contribuents que, d'acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut uns ingressos 
anuals, iguals o inferiors als que s'expressen en l'esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu 
habitatge:

Membres unitat familiar                                                                       Renda Familiar
Menor o igual a De a De a De a

Fins a 2 10.000 10.001 – 14.000 14.001 – 17.000 17.001 – 20.000
3 12.000 12.001- 16.000 16.001 – 20.000 20.001 – 24.000
4 o més 15.000 15.001 - 19000 19.001 – 24.000 24.001 – 29.000
Reducció 60% 45% 30% 20%

2) Caldrà, a més que es reuneixin els següents requisits:

2) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l'habitatge, altres immobles i propietats, 
excepte  l'habitatge  propi.  No s'inclourà  en aquesta  consideració  el  supòsit  que el  contribuent  o  un  dels  residents 
posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles  
que posseeixin  dos habitatges,  quan per  sentència judicial  s'atribueixi  l'ús  de cada immoble a cadascun d'ells,  es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència. El valor cadastral de 
l'habitatge no pot superar els 100.000 EUR.

3) Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats directament als mateixos conceptes o serveis, 
en tot cas el sol·licitant podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa.

4) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats a data de primer de gener  
de 2017 en el municipi de Les Franqueses del Vallès.

5) Els beneficiaris han de ser menor de 18 anys a 31 de desembre de 2017 (nascuts a partir de l'1 de gener de 2000)

6) El termini de sol·licituds serà del 26 de juny al 14 de juliol de 2017

Als efectes de l'aplicació d'aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d'adreçar la seva sol·licitud a 
l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l'Agència Tributària, i resoldrà d'acord 
amb la  petició formulada, a partir  dels  nivells de renda obtinguts  del  sol·licitant  i  les persones residents en el  seu 
habitatge.

ÀREA DE CULTURA-BIBLIOTECA.

Concepte: PREUS PÚBLICS SERVEI BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Concepte Preu
Bossa promocional Servei Biblioteca Mpal. 2,00 EUR
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ÀREA D'INFÀNCIA I JOVENTUT.

Concepte: Casals Municipals d'Infància i Joventut de les Franqueses del Vallés.
Preus Curs 2017-2018.

Casals Infantils Mpals. Mínim inscrits Matrícula 
anual

Quota mensual 
1 dia/set

Quota mensual
2 dies/set

Quota mensual
3 dies/set

Servei de recollida (quota mensual)
Mínim 5 inscrits

1 dia/set 2 dia/set 3 dia/set
Individual 4 23,00 EUR 12,00 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 5,00 EUR 7,00 EUR 10,00 EUR
2n o més germans 4 19,50 EUR 10,50 EUR 17,00 EUR 18,50 EUR 4,00 EUR 6,00 EUR 8,00 EUR

Casal de dissabtes*.

Mínim d'inscrits Preu
Preu inscrit casal diari 4 5,00 EUR
No inscrit 4 15,00 EUR

*Inclou el preu de les sortides, no les convivències.

Centres Mpals Joves Mínim d'inscrits Matrícula anual Tallers i activitats
Individual A determinar segons programa 11,00 EUR 5,00 EUR - 20,00 EUR

Sortides Casal Infantil i Centre Mpal. de Joves.

Preu sortides
Sortida d'1 dia 3,00 EUR - 20,00 EUR
Convivències 24,00 EUR - 200,00 EUR
Campaments d'estiu 2 setmanes: 1 preparació / 1 campaments
Individual 150,00 EUR
2n o més germans 127,00 EUR

Casals de Vacances.

Mínim d'inscrits Preu individual Preu 2n o més germans
Casal de setembre 4 50,00 EUR 42,50 EUR
Casal tarda setembre 4 20,00 EUR 17,00 EUR
Casal de Nadal 4 65,00 EUR 55,00 EUR
Casal tarda Nadal 4 26,00 EUR 23,00 EUR
Casal de Setmana Santa 4 35,00 EUR 29,50 EUR
Casal tarda Setmana Santa 4 10,00 EUR 9,00 EUR

Casals de Vacances estiu.

Mínim d'inscrits 1a setmana 2a, 3a i 4a setmana 5a setmana
Casal estiu individual 4 35,00 EUR 100,00 EUR 35,00 EUR
Casal estiu 2n o més germans 4 29,00 EUR 85,00 EUR 29,00 EUR
Casal de tarda estiu individual 10 14,00 EUR 40,00 EUR 14,00 EUR
Casal de tarda estiu 2n o més germans 10 12,00 EUR 36,00 EUR 12,00 EUR
Casal amb colònies individual 10 35,00 EUR 171,00 EUR 35,00 EUR
Casal amb colònies 2n o més germans 10 29,00 EUR 145,00 EUR 29,00 EUR

Serveis opcionals.

Mínim d'inscrits Preu
Acollida (1 h. per dia) 4 3,00 EUR
Acollida fixa (setmana opcional) 4 12,00 EUR
Acollida fixa (2a, 3a, 4a setmana) 4 30,00 EUR
Menjador fixos (per dia) 20 6,50 EUR
Menjador eventuals (per dia) 20 7,00 EUR
Desplaçament en autocar fins piscina (per dia) A partir de grups de 40 2,00 EUR
Casal eventual (per dia) 4 9,00 EUR
Casal tarda eventual (per dia) 10 4,00 EUR C
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Sala d'estudi.

Preu individual Grup de 2 a 5 Grup de 5 a 10
Preu accés / dia (no inscrits al CMJ) 1,00 EUR 2,00 EUR 3,00 EUR

 10 B/N 20 B/N
Preu per impressió 0,50 EUR 1,00 EUR

Les Franqueses del Vallès, 10 de maig de 2017
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas
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