
Dimarts, 1 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern municipal, en data 20 de juliol de 2017, ha adoptat el següent acord:

APROVAR el preu públic per a l'any 2017 i successius pel servei de lloguer de la sala d'activitats del Pavelló municipal 
L'Illa.

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre del preu públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona.

ANNEX I: EQUIPAMENTS DE DISTRICTE I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

1.3. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

DISTRICTE: LES CORTS.

PAVELLÓ MUNICIPAL L'ILLA.

Proposta de Tarifes 2017.

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

LLOGUERS. Preu/hora
Curs escolar / Iniciació esportiva sense vestidor 7,30 EUR
Curs escolar / Iniciació esportiva amb vestidor 14,71 EUR
Entren. Juvenil i inferiors amb 1/3 de pista i vestidor 15,97 EUR
Entren. Juvenil i inferiors amb pista sencera i vestidor 32,00 EUR
Entren. Altres equips amb 1/3 de pista i vestidor 25,33 EUR
Entren. Altres equips amb pista sencera i vestidor 53,08 EUR
Entren. Altres equips amb pista sencera i 2 vestidors 61,64 EUR
Competició pista sencera i 2 vestidors 64,05 EUR
Competició en 1/3 de pista i 2 vestidors 25,62 EUR
Reserva vestidor 12,92 EUR
Lloguer ocasional pista sencera i vestidor 82,49 EUR
Lloguer ocasional 1/3 de pista i vestidor 19,53 EUR
Lloguer Instal·lacions per actes no esportius (Festes i Revetlles no incloses) (1) 184,79 EUR
Lloguer sala d'activitats per a ús habitual 14 EUR
Lloguer sala d'activitats per a reserva puntual 17 EUR
SERVEIS ADDICIONALS
Lloguer bateco (2) 1.379,30 EUR
Hora de llum artificial. 7,07 EUR

(1) Els organitzadors hauran d'assumir les despeses extraordinàries de neteja i vigilància, en cas d'haver-n'hi.
(2) Els organitzadors hauran d'assumir les despeses de col·locació.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

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