Regidor ia Administració i Hisenda

Pack 10 banys

15,00 €

1,50 €

Entrades puntuals – cap de setmana
2,00 €
2,50 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
Altres

Segon.- Disposar de forma puntual i excepcional deixar sense efectes per aquest Estiu 2020 els preus públics
establerts actualment en l’Annex III que estableix els Preus Públics únicament els relatius a les entrades
puntuals pels no abonats al CEM en dies laborables i de caps de setmana de la piscina descoberta de l’Alzina,
que queden temporalment substituïts pels que s’aproven d’acord amb la taula de preus que figura al punt
anterior.
Tercer.- Publicar el present acord i el text íntegre de l’Annex III corresponent als preus públics del Complex
Esportiu Municipal de Masquefa i la piscina d’estiu de l’Alzinar, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
podent els interessats interposar recurs Contenciós – Administratiu davant la Sala del mateix ordre del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos des del dia següent a la publicació.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria i a la Intervenció Municipals, al Servei d’Esports i a
l’empresa adjudicatària del servei de gestió del Complex Esportiu Municipal de Masquefa.”
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Masquefa, 23 de juny de 2020
L’Alcalde,
Xavier Boquete i Saiz

Pàg. 1-1

Entrades puntuals – laborables
1,50 €
2,00 €
2,50 €
1,50 €

CVE 2020016151

PREUS ESTIU 2020
Infantil (5 a 14 anys)
Joves ( 15 a 24 anys)
Adults (25 a 64 anys)
Gent Gran (a partir de 65 anys o
pensionistes)
Discapacitats > 33%

Data 1-7-2020

Primer.- Aprovar els nous preus públics de caràcter extraordinari per la piscina i activitats d’estiu 2020 amb
motiu de la crisis sanitària COVID19 i les mesures de desescalada i nova normalitat a incloure dins del Text
Regulador del Preu Públic per les entrades i abonaments del Centre Esportiu (CEM) de Masquefa i a la piscina
descoberta de l’Alzinar, concretament els següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, 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, es fa públic que l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de
data 15 de juny de 2020, es van aprovar els nous preus públics extraordinaris piscina i activitats estiu 2020 de
l’annex III dels preus públics per les entrades i abonaments del CEM de Masquefa i piscina Alzinar segons els
següent acord:

A

ANUNCI APROVACIÓ NOUS PREUS PÚBLICS EXTRAORDINARIS PISCINA I ACTIVITATS
ESTIU 2020 DE L’ANNEX III DELS PREUS PÚBLICS PER LES ENTRADES I ABONAMENTS
DEL CEM DE MASQUEFA I PISCINA ALZINAR

