Anunci

Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per “Cursets de Natació d’estiu” organitzat per
l’adjudicatària de la Instal·lació Esportiva Pinedes del Castellet, en règim de concessió, segons les tarifes
següents:

5 hores/ setmana (23 sessions)

90 €

3 hores/setmana (14 sessions)

70 €

Descomptes pels que també fan casal i per segon germà

https://bop.diba.cat

CURSETS DE NATACIÓ

A

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2020, va acordar el següent:

80 €

Segon.- Aprovar l’establiment dels preus públics per “Entrades i Abonaments a la piscina d’estiu” de la
Instal·lació Esportiva Pinedes del Castellet, en règim de concessió, segons les tarifes següents:

Pàg. 1-2

5 hores/setmana

entrada piscina menor de 3 anys

gratuït

gratuït

entrada piscina infantil (de 3 a 14 anys) dia feiner

3,50 €

gratuït

piscina entrada infantil (de 3 a 14 anys) dia festiu

4,00 €

gratuït

entrada piscina adult (a partir de 15 anys) dia feiner

4,50 €

gratuït

piscina entrada adult (a partir de 15 anys) dia festiu

5,00 €

gratuït

entrada piscina jubilat dia feiner

3,50 €

gratuït

piscina entrada jubilat dia festiu

4,00 €

gratuït

30
abonaments
de
piscina
no
(1 abonament només serveix per 1 accés a la piscina)

personals

60,00 €

15
abonaments
de
piscina
no
(1 abonament només serveix per 1 accés a la piscina)

personals

38,00 €

Tercer.- Aprovar les condicions i la normativa referents a l’ús de les entrades i abonaments de piscina:
Condicions i normativa entrada d’un dia:
ENTRADA VÀLIDA PER UN DIA
ES POT SORTIR I ENTRAR DE LA INSTAL·LACIÓ
ES PODRÀ DEMANAR EL DNI DEL MENOR PER TAL DE COMPROVAR L'EDAT
NOMÉS ÉS POT MENJAR A LA ZONA DE PIC NIC I BAR/RESTAURANT
NOMÉS ES POT FUMAR AL BAR/RESTAURANT
ELS ENVASOS DE VIDRE, LES CARMANYOLES I LES NEVERES NO ESTAN
PERMESOS
L'INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA SUPOSARÀ L'EXPULSIÓ DEL
RECINTE I LA NO DEVOLUCIÓ DELS DINERS
RESERVAT EL DRET D'ADMISSIÓ

Data 28-2-2020

abonat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

no abonat

CVE 2020006386

TARIFES DE PISCINA

Els abonaments són pluripersonals

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 - Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat - ser@ser.cat

B

Condicions i normativa abonaments:

Quart.- Publicar aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament, la pàgina web i el BOP de la
província. Els presents preus públics entraran en vigor el dia següent de la publicació en el BOP, i fins la
seva modificació o derogació expressa.

A
B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-2-2020

CVE 2020006386

Pàg. 2-2

Santa Eulàlia de Ronçana, 21 de febrer de 2020
L’Alcalde, Francesc Bonet Nieto

https://bop.diba.cat

Els abonaments no són entrades d'un dia, en cas de sortir del recinte de la piscina
s'haurà de tornar a segellar
Els abonaments caduquen en finalitzar la temporada 2020
Només es pot menjar a les zones destinades per aquest fi
Només es pot fumar al Bar/Restaurant
Els envasos de vidre, les carmanyoles i les neveres no estan permesos
L'incompliment de la normativa suposarà l'expulsió del recinte i la no
devolució dels diners
Reservat el dret d'admissió

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 - Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat - ser@ser.cat
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