
Dilluns, 9 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

ANUNCI d'exposició pública de l'acord relatiu a la modificació de preus públics per a la utilització de les instal·lacions  
esportives i les activitats esportives municipals del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de les Franqueses del  
Vallès

En compliment del que disposa l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès en la sessió de data 28 d'abril de 2016 ha aprovat, els acords relatius a:

"Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents 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, l'establiment 
dels preus públics per les entrades puntuals durant el període d'obertura de la piscina d'estiu. Amb el detall següent:

PREUS PÚBLICS REGULATS PER L'ORDENANÇA NÚM. 17.

.../...

2. PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.

../...

B)  PREU  PÚBLIC  PER  A  LA  UTILITZACIÓ  DE  LES  INTAL·LACIONS  ESPORTIVES,  ACTIVITATS  I  SERVEIS 
ESPORTIUS DE GESTIÓ INDIRECTA CORRESPONENTS A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
DE LA PISCINA MUNICIPAL D'HIVERN, LES PISCINES D'ESTIU I LES PISTES DE TENNIS UBICADES A LA ZONA 
ESPORTIVA  MUNICIPAL  DE  CORRÓ  D'AVALL,  AIXÍ  COM,  ELS  SERVEIS  MUNICIPALS  DE  MEDICINA  DE 
L'ESPORT I DE FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT. (IVA inclòs).

2. ENTRADES PUNTUALS PERÍODE OBERTURA PISCINA ESTIU.

a) Joves, jubilats, gent gran (+65 anys), disminuïts i família nombrosa (feiners) (*) 9,50
b) Adults (feiners) (*) 12,10
c) Joves, jubilats, gent gran (+65 anys), disminuïts i família nombrosa (caps de setmana) (*) 11,10
d) Adults (caps de setmana) (*) 14,50
e) "Multipack 10 - període d'estiu - adult" (*) 91,90
f) "Multipack 10 - període d'estiu - jove, jubilats, gent gran (+65 anys), disminuïts i família nombrosa" (*) 67,00
g) Entrada piscina entitats i/o col·lectius que tinguin la seu social a les Franqueses del Vallès 1,40

(*) Aquests preus tindran una bonificació del 50% pels residents a Les Franqueses del Vallès.

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, 
segons el text indicat en el punt primer dels acords."

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l'anterior acord provisional i l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics estaran exposats al públic al 
tauler d'anuncis de la Corporació de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest 
anunci  al  "Butlletí  Oficial  de  la  Província",  perquè  els  interessats  puguin  examinar  l'expedient  i  presentar-hi  les 
reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Les Franqueses del Vallès, 2 de maig de 2016
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas 

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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