Preus públics 2019

10. PREU PÚBLIC DEL SERVEI EQUIPAMENT MUNICIPAL GORNAL ACTIVA
1. Preus públics per la utilització dels espais que formen part de l’equipament
municipal “Gornal Activa”, situat al Carrer Can Tries número 20.
Tarifes
SERVEI
Utilització de taller
Utilització d’espai
polivalent
Utilització d’aules de
formació en
informàtica
Utilització d’aules de
formació en
informàtica
Utilització d’aula de
formació polivalent
Utilització d’aules de
formació polivalent
Utilització Sala de
reunions

PREU
1 HORA

FINS A 4
HORES

PER DIA
SENCER

50,00

75,00

120,00

75,00

95,00

150,00

Aules 1, 3 i 4
Planta primera

30,00

55,00

100,00

Aules 5 i 6
Planta segona

35,00

75,00

120,00

25,00

35,00

70,00

25,00

35,00

70,00

15,00

25,00

50,00”

ESPAI
Tallers 1, 2 i 3
Planta baixa
Vestíbul
Planta baixa

Aula 2
Planta primera
Aules 7 i 8
Planta segona
Sala
de
reunions
Planta segona

2. Material tècnic i audiovisual
En tots els preus públics establerts, està inclosa la utilització del següent material
tècnic i audiovisual necessari per a la realització de les activitats: equipament de so,
amplificador, micròfon sense fil, peu de micròfon, retroprojector i pantalla portàtil o fixa.
3. Horaris d’utilització
Els horaris que s’entenen aplicables a la taula de preus públics, seran els següents:
- Fins a 4 hores: A escollir dins de l’horari de funcionament de l’equipament, és a
dir, de 09:00 h a 21:00 h de dilluns a divendres.
- Dia sencer: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h.
- Excepcionalment en funció de la demanda i, per l’interès de l’activitat es podria
valorar l’obertura de l’equipament els dissabtes i festius, essent d’aplicació les
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mateixes condicions de preus públics com pel que respecta a la resta d’horaris
d’utilització setmanals.
4. Bonificacions
Sobre els preus recollits a l’apartat 1 de les tarifes, s’aplicaran les bonificacions
següents:
Organitzador de l’acció

Bonificació
en %

Associacions i fundacions que desenvolupin
activitats relacionades amb la formació
ocupacional, que siguin d’interès social o
públic i estiguin inscrites al
Registre
Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament.
100%
Associacions
i
fundacions
d’àmbit
supramunicipals que desenvolupin activitats
relacionades amb la formació ocupacional i
que siguin d’interès social o públic en
conveni amb l’Ajuntament.
Emprenedors atesos pel CREA
Administracions públiques
A partir del cinquè dia sencer d’utilització

75%
100%
25%

2. Aquestes bonificacions no seran acumulables
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