Expedient núm. X2020000489 - 1216-000001-2020
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 1 d´abril de 2020 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Antecedents
S’ha vist la conveniència de modificar les tarifes de l’epígraf VI de l’Annex a la
Reglamentació dels Preus Públics municipals corresponents a la cessió de l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
En concret, la modificació que es proposa fa referència a la introducció dels
preus corresponents a la utilització del pavelló municipal d’esports per part de clubs
esportius de competició per a competicions esportives oficials de lliga regular o per a
activitats esportives excloses de la competició oficial, fora de l’horari d’obertura de la
instal·lació i/o en dies festius oficials.
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
.- Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, el qual estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs
locals.
Proposta d’acord
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf VI de l’Annex a la
Reglamentació dels Preus Públics municipals corresponents a la cessió de l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
La modificació de l’epígraf VI consisteix en la introducció dels apartats d), e) f) i
g) que s’indiquen a continuació i d’un nou paràgraf a l’apartat de bonificacions:
“VI.- Per a la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives municipals:
Tarifes:
a) Cessió de l’ús del camp de futbol municipal:
60 €/hora
b) Cessió de l’ús de la pista esportiva municipal d’Els Pins:
22 €/hora
c) Utilització del pavelló municipal d'esports:
Pista lateral............................................................................. 28 €/hora
Pista central............................................................................ 70 €/hora
d) Utilització del pavelló per part de clubs esportius de competició per a
competicions esportives oficials de lliga regular, fora de l’horari d’obertura de la
instal·lació:............................................................................. 18,15 €/hora
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e) Utilització del pavelló per part de clubs esportius de competició per a
competicions esportives oficials de lliga regular, en dies festius oficials:
..................................................................................................42 €/hora
f) Utilització del pavelló per part de clubs esportius municipals per a activitats
esportives (no competició oficial) fora de l’horari d’obertura de la instal·lació:
.............................................................................................. 18,15 €/hora.
g) Utilització del pavelló per part de clubs esportius municipals per a activitats
esportives (no competició oficial) en dies festius oficials:............. 42 €/hora.
h) Utilització de l’espai cobert adjacent al pavelló municipal d’esports (Àgora):
30 €/hora
e) Les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de les
instal·lacions esportives municipals hauran de dipositar a l’Ajuntament de Vilafant, amb
caràcter previ a l’exercici de l’activitat objecte de la cessió, una fiança en garantia de la
reposició dels elements de la instal·lació que puguin ésser malmesos com a
conseqüència d’aquesta activitat.
Els imports d’aquesta fiança seran els següents:
a) Fiança corresponent a la cessió de l’ús del camp de futbol municipal:
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 150 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 75 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €
b) Fiança corresponent a la cessió de l’ús del pavelló municipal d'esports:
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 300 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 150 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €.
c) Fiança corresponent a la cessió de l’ús de l’espai cobert adjacent al pavelló
municipal d’esports (Àgora):
Per a l’ús de tres o més jornades setmanals durant la temporada esportiva: 200 €/anuals
Per a l’ús inferior a tres jornades setmanals durant la temporada esportiva: 100 €/anuals
Per a l’ús esporàdic de la instal·lació: 50 €.
No obstant, si el cost de reposició dels elements malmesos fos superior a l’import
de la fiança, les persones físiques o jurídiques a les quals els hi hagi estat cedit l’ús de
les instal·lacions esportives en respondran per la seva totalitat
Bonificacions :
Podrà bonificar-se fins al 100% de les quotes corresponents a activitats esportives i no
esportives portades a terme pels clubs o altres entitats de Vilafant, per raó d’interès
públic, excepte els següents casos:
1- Activitats amb finalitat lucrativa.
2- Activitats esportives no oficials (no corresponents a la lliga regular),
organitzades per entitats municipals fora de l’horari d’obertura del pavelló i/o en
dies festius oficials.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web
municipal aquest acord provisional, així com el text complet de la modificació de la
Reglamentació dels Preus Públics municipals aprovada, durant el termini de trenta (30)
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de Reglamentació dels
Preus Públics municipals, les persones que tinguin un interès directe o resultin
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afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a l’aprovació d’aquesta modificació de la Reglamentació dels Preus
Públics municipals i el text íntegre de la mateixa seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Signat electrònicament,
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