ANUNCI

proposta preus 2019
QUOTES ABONATS
Abonat adult (+ 18 anys)

35€/mes

Abonat infantil (de 4 a 17 anys)

20€/mes

Abonat jubilat

20€/mes
60€/mes + matrícula de 10€ per
membre familiar

CVE 2019021528

Quota familiar (de 3 a 4 membres. Accés lliure a
piscina i gimnàs. Descompte en classes de tennis i
pàdel.
QUOTES GIMÀS
Classes dirigides (accés a totes les activitats
dirigides)
Cursos esportius

Pàg. 1-2

https://bop.diba.cat

Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per “Activitats Esportives i lloguer de pistes”
de la Instal·lació Esportiva Pinedes del Castellet, en règim de concessió, segons les tarifes
següents:

A

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2019, va acordar:

25€/mes
15€/mes

50€/mes

40€/mes

pàdel adult 1 hora/setmana

60€/mes

40€/mes

pàdel adult 2 hores/setmana

75€/mes

55€/mes

QUOTES CLASSES DE TENNIS
no abonat

abonat

tennis infantil (4 a 17 anys) 1 hora/setmana

35€/mes

25€/mes

tennis infantil (4 a 17 anys) 2 hores/setmana

50€/mes

35€/mes

tennis infantil (4 a 17 anys) 3 hores/setmana

70€/mes

60€/mes

tennis adult 1 hora/setmana

60€/mes

40€/mes

tennis adult 2 hores/setmana

75€/mes

55€/mes

TARIFES DE PISCINA
no abonat

abonat

entrada piscina menor de 3 anys

gratuït

gratuït

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

4,00 €

gratuït

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

4,00 €

gratuït

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

5,00 €

gratuït

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

4,50 €

gratuït
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abonat

B

no abonat
pàdel infantil (4 a 17 anys) 2 hores/setmana

Data 17-6-2019

QUOTES CLASSES DE PÀDEL

60,00 €

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

38,00 €

TARIFES LLOGUER TENNIS I PÀDEL

PISTA PÀDEL

PISTA TENNIS

tarda de dilluns a
divendres

14€/hora

matí de dilluns a
divendres

10€/hora

cap de setmana

12€/hora

tarda de dilluns a
divendres

12€/hora

matí de dilluns a
divendres

8€/hora

cap de setmana

12€/hora
4€/hora

LLUM
TARIFES LLOGUER PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

pista

15€/hora

llum

4€/hora

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies. 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.

A

gratuït

https://bop.diba.cat

4,00 €

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

Pàg. 2-2

gratuït

CVE 2019021528

4,00 €

piscina entrada jubilat dia festiu

Data 17-6-2019

entrada piscina jubilat dia feiner

B

L’Alcalde,.
Francesc Bonet i Nieto

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Santa Eulàlia de Ronçana, 7 de juny de 2019
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