
Benvolguts/des 
  
Ens posem en contacte amb vostès per continuar-los informant del procés de cobrament de les 
activitats de Programa de Vacances 2014 i que caldrà que tinguin en compte a partir d'ara.  
  
TERMINIS DE PAGAMENT  
  
ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL 
1er pagament a partir de 19 de maig  
2on pagament a partir del 16 de juny 
Opció Pagament Únic .............................. es cobrarà tot l'import en el primer pagament 
Opció Pagament Fraccionat;......................es cobrarà el 50% ( 1er pagament) i el 50% (segon 
pagament) 
  
ACTIVITATS DEL MES D'AGOST  
1er pagament a partir del 16 de juny 
2on pagament a partir del 14 de juliol  
Opció Pagament Únic .............................. es cobrarà tot l'import en el primer pagament 
Opció Pagament Fraccionat;......................es cobrarà el 50% ( 1er pagament) i el 50% (segon 
pagament) 
 
ACTIVITATS QUINZENALS  
No hi ha pagament fraccionat.  
 
DESCOMPTES 
  
Els descomptes per germans, famílies nombroses i monoparentals ja s'apliquen al total 
dels rebuts. Només s'apliquen als infants i joves empadronats a Girona. 

 10% de cada quota quan hi ha dos germans inscrits (ambdós en activitats del programa 
municipal)  

 20% de cada quota per família nombrosa o monoparental (estiguin o no inscrits tots els 
germans a les activitats del programa municipal)  

 
ANUL·LACIONS I RETORNS 
  
Es retornarà la totalitat de l’import fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat. D’aquest termini 
fins a començar l’activitat només es retornarà el 75% de l’import de la inscripció. Un cop 
començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció. 
  
NOTA IMPORTANT 
 
En cas que el rebut sigui retornat no es donarà de baixa a cap participant a les activitats sense 
haver parlat abans amb la família . L'Equip del Programa  es posarà en contacte  per saber què 
ha passat i quina solució podem trobar però en cap cas es donarà  de baixa ningú sense haver-
ho confirmat 
  
Qualsevol dubte i /o aclariment restem a la seva disposició 
 
  
PER A QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB 
L’EQUIP DE SUPORT DEL PROGRAMA DE VACANCES A TRAVÉS DE: 
 
Cristina Casas    Quim Ferrer 
Suport al Programa de Vacances  Pla Integració Programa de Vacances 
ext.3319     ext.3319   
cristina.casas@ajgirona.cat   quim.ferrer@ajgirona.cat  
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