
 
 

PRESENTACIÓ 
Arriba el bon temps i una vegada més es posen en funcionament les activitats adreçades als més 
joves de la casa per tal que gaudeixin de les seves vacances d’estiu. 
Així doncs, l’Ajuntament de la Jonquera organitza per als mesos de juliol i agost: 

- Casal de Lleure, per als nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2014 
- Estiu Jove, per a nois i noies nascuts abans de 2006 

 

PREUS I HORARIS 

 
La modalitat de tarda tan sols es durà a terme si hi ha un mínim de 15 participants 

durant tots els dies. 
 
En el supòsit d’inscripcions, canvis o modificacions fora de termini, aquests preus 
s’incrementaran un 5%. 



 

SERVEI DE PÍCNIC 
Cal portar el menjar de casa abans de les 9.15 h als Porxos de Can Laporta.  
De 13 a 16 h als Porxos de Can Laporta. 
 

 
El servei de pícnic només s’oferirà si hi ha un mínim 

de 10 participants durant tots els dies. 
 

INFORMACIÓ DEL CASAL PRÈVIA A LA INSCRIPCIÓ 
Lloc: Centre Cultural de l’Albera Can Laporta 
Horari: tardes de dilluns a divendres de 17 a 20 h 
Telèfon: 972 555 713 (extensió 1) 
e-mail: canlaporta@lajonquera.cat 
 
 

INSCRIPCIONS 

Del 28 de maig al 8 de juny. 

Les inscripcions s’han de fer presencialment a l’Ajuntament de la 
Jonquera (OMAC), en horari de 8.30 a 14.30 h, de dilluns a divendres. 
No s’acceptaran inscripcions per telèfon o correu electrònic. 

Per tal de formalitzar la inscripció, heu de aportar la documentació següent: 
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove 
- Instància degudament omplerta i signada 
- Full d’inscripció (4 pàgines) degudament omplert i signat 
- Full de domiciliació bancària SEPA, degudament omplert i signat 

Trobareu els tres últims documents a www.lajonquera.cat, a l’Ajuntament i a Can Laporta. 
 
Si demaneu la bonificació fiscal del 30% prevista a l’ordenança reguladora del servei Casal 
d’Estiu, haureu de facilitar també, en fer la inscripció, la documentació següent: 

- Declaració de Renda del 2016 de tots els membres de la unitat familiar 
 

Aquelles famílies que inscriguin els seus fills i filles fora de termini, quedaran en llista d’espera fins 
a rebre confirmació de disponibilitat de plaça. Un cop rebuda, disposaran de 2 dies per pagar la 
quota corresponent a juliol i agost (incrementada en un 5%) en efectiu a l’Ajuntament de la 
Jonquera, a Recaptació Municipal. 

Només s’efectuarà la devolució d’una quota i s’acceptaran canvis i modificacions de jornada si el 
servei de casal no ha començat.  En qualsevol cas, cal demanar-ho per instància, presentada al 
registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 

 
 



 

CONDICIONS DE PAGAMENT 
    Enguany, com a novetat, el pagament es farà per domiciliació bancària. A aquest  
    efecte, cal portar a l’Ajuntament de la Jonquera (OMAC), juntament amb el full 
    d’inscripció, i degudament omplert i signat, el Full de Domiciliació Bancària 
    SEPA  (només s’accepten comptes bancaris del país). 

    Aquelles famílies que no vulguin donar el número de compte o que facin les 
inscripcions fora de termini, hauran de liquidar l’import total de juliol i agost en fer la inscripció, 
a Recaptació Municipal. 

Per a les famílies que faciliteu el Full de Domiciliació Bancària SEPA, la quota corresponent al mes 
de juliol (inscripció + servei de pícnic) es cobrarà durant el mes de juny, i la corresponent a l’agost 
(inscripció + servei de pícnic) durant el mes de juliol. 
 

BONIFICACIONS FISCALS 
L’Ajuntament de la Jonquera ofereix bonificacions fiscals per a aquelles famílies que ho sol·licitin. 
Trobareu la informació a Can Laporta. 
Descomptes universals. Les famílies amb 2 o més fills inscrits al casal gaudiran d’un 5% de 
descompte en la matrícula si l’import total a pagar per aquest concepte pels mesos de juliol i agost 
és igual o superior a 250,00 €.  

El servei de pícnic no computa ni es beneficia d’aquest descompte. 

Les bonificacions i els descomptes universals no són acumulables. 

 

CONSIDERACIONS 
Totes les activitats tenen un límit de places assignades per rigorós ordre d’inscripció. 

L’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els torns o les modalitats horàries que no 
comptin amb un mínim de 15 inscripcions. 

Cal assistir a la reunió de pares que es farà als Porxos de Can Laporta; properament informarem 
de la data i hora al web municipal www.lajonquera.cat i a les xarxes socials. 

 

 


