Assumpte: Aprovació preu públic LLOGUER INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
Vist l’informe de la tècnica d’esports.
Segons estableix l’article 44.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’import dels preus
públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada,
tret que hi hagi raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic que així ho
aconsellin.
Atès que des de l’àrea d’esports s’ha manifestat la necessitat d’aprovar els preus
públics pel lloguer de les instal·lacions esportives municipals.
Atès que la JGL és competent per a l’aprovació de modificacions i disposicions relatives
als preus públics, d’acord amb la delegació acordada pel Ple de la Corporació,
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics pel lloguer de les instal·lacions
esportives municipals, i establir-los de la següent manera:
PREUS PÚBLICS LLOGUER INSTAL.LACONS ESPORTIVES MUNICIPALS
PAVELLÓ ESPORTIU
LLOGUER PISTA PAVELLÓ
LLOGUER MITJA PISTA PAVELLÓ

25,98€/hora
15€/hora

PISTA EXTERIOR
LLOGUER PISTA EXTERIOR
LLUM PISTA EXTERIOR

15€/hora
3€/hora
CAMP DE FUTBOL

LLOGUER DE TOT EL CAMP
LLOGUER DE MIG CAMP

51,95€/hora
25,98€/hora

En el cas de la pista exterior el lloguer inclourà: reserva de la pista, poder fer us d'1
o 2 vestidors i dels lavabos públics del pavelló i el servei de consergeria.
En el cas del camp de futbol i del pavelló esportiu el lloguer inclourà: reserva de la
pista, poder fer us d'1 o 2 vestidors i dels lavabos públics, el servei de consergeria i
l’encesa dels focus necessaris segons l’activitat desenvolupada.
Segon.- Publicar aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament, la pàgina
web i el BOP de la província. En cas que no es presentin reclamacions, esdevindrà

definitiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Els presents preus públics entraran en vigor el dia següent de la publicació en el BOP
i seran vigents fins la seva modificació o derogació expressa.
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