CARBO MOSQUERA ANXO
CARBO MOSQUERA MARTÍN
CARNEIRO PEREZ THIAGO

FREIRÍA PIÑEIRO ENZO
MONTAÑA RODRÍGUEZ LUCAS
PARAJO SILVA YAIZA
PERALBA PEREIRA LEYRE
PIÑEIRO PEREIRA AINHARA
PEREZ BLACH BORJA
PÉREZ BLACH MAURO
PÉREZ DE LA IGLESIA IKER
PIÑEIRO MORELL XIAN
SÁNCHEZ ALVAREZ AMAIA
SANROMÁN FERNÁNDEZ MARA
SANROMÁN FERNÁNDEZ XOEL
Excluido
DEL CAMPO VELOSO OSCAR. Non presentou a documentación requirida
Como sinala o artigo 10 das bases que rexen a convocatoria “As persoas
adxudicatarias das prazas deben facer efectivo o prezo público en A
BANCA ES23 2080 5015 61 3110024243 e presentar o xustificante do
pagamento no Centro de Información á Muller (sito na rúa Dolores Agrelo, 16 1ª
planta) solicitando cita previa no teléfono 986 35 75 54 ou por e-mail ao
cim@baiona.org. antes do inicio da actividade..
De conformidade co establecido no artigo 7 da Ordenanza reguladora do prezo
público esixido pola organización de cursos, talleres, programas e actividades
deportivas, sociais, festivas e culturais do Concello de Baiona, aprobada en
sesión plenaria de data 06/10/2016, delegase na Xunta de Goberno Local a
fixación da tarifa aplicable en cada caso O prezo público da prestación do servizo
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Carlos Gómez Prado (1 para 1)
Alcalde
Data de Sinatura: 28/07/2020
HASH: 21d2952d445335dff7ded0657df3adb3

Admitidos/as Escola de Verán CPI COVA TERREÑA

da Escola de verán , é de 80€ ; acordouse na sesión da Xunta de Goberno Local
do Concello de Baiona de data 02/07/2020.
Respecto as bonificacións de acordo coa Ordenanza municipal establécense
as seguintes:
- 20% para o segundo irmán ou irmá e 40% para o terceiro e sucesivos irmáns
ou irmás.
- 20% para a persoa solicitante que durante a realización da actividade figure
incluída no programa de Educación familiar.
As bonificacións previstas neste artigo non son acumulables. As persoas
interesadas en obter ditas bonificacións deberán aportar xunto á solicitude de
inscrición a documentación acreditativa da concorrencia das situacións e
circunstancias expresadas no parágrafo anterior:
-Para o segundo e demais irmás/áns fotocopia compulsada do libro de familia.
-Para os e as solicitantes incluídos no programa de educación familiar informe
da educadora familiar do Concello.
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Baiona, na data sinalada ao marxe deste documento asinado dixitalmente.

