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Vist l’acord plenari de data 26 d’octubre de 2016 en relació a l’aprovació de
l’establiment Preus Públics segons Ordenança per a la Prestació i la realització
de serveis de caràcter cultural, esportiu, educatiu i social que es desenvolupen
al terme de Favara.
Vista la necessitat de la conciliació familiar durant les vacances de Pasqua.
Vista que reconeguda la potestat i responsabilitat municipal de poder organitzar
activitats d’oci durant el període escolar perquè els xiquets i les xiquetes

Vista que en la mateixa Ordenaça queda regulada que la fixació de la quantia
del preu públic es portarà a terme mitjançant una resolució d’alcaldia de

Examinada la documentació que l’acompanya,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la Taxa de 25 euros per als xiquets i xiquetes de 2 a 13 anys
en concepte d’assistència a l’escola municipal de Pasqua els dies 14, 15, 18, 19,
20, 21 i 22 d’abril de 2022 de 9:00H a 14:00H i que es realitzarà al CEIP Fèlix

DECRET

Olmos.
SEGON. Aprovar la Taxa de 15 euros per als xiquets i xiquetes de 0-1 anys en
concepte d’assistència a l’escola municipal els dies 19, 20, 21 i 22 d’abril de
2022 de 9:00H a 14:00H i que es realitzarà a l’Escola Municipal Infantil
«Aprenem».
TERCER. Donar compte de la present resolució a la seguent sessió plenària que
es celebre.

Ho mana i signa l’Alcaldessa, Oro Azorín Canet, a Favara, document signat
electrònicament al marge, del que, com a Secretària-Interventora, done fe.
Davant meu,
El Secretari-Interventor,

L’Alcaldia,
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l’Entitat.
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puguen desenvolupar la seua creació artística i cultural.

