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Expedient núm. X2019000651 - 1216-000002-2019 
 

 
El/la secretari/ària de l’Ajuntament,  
 
CERTIFICA: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 3 d´abril de 2019 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

S’ha vist la conveniència de modificar la tarifa corresponent als preus públics 
per la utilització de la piscina municipal, la qual figura inclosa l’epígraf II de l’Annex de 
la Reglamentació dels preus públics municipals de Vilafant. 

 
La tarifa vigent és la següent: 

a) Preu per als usuaris empadronats a Vilafant: 
-  Entrada per dia:  4 € 
-  Entrada menors de 4 a 6 anys (acompanyats d’un adult): 3 € 
-  L’entrada dels menors de 4 anys acompanyats d’un adult i de les persones 
majors de 65 anys i/o amb invalidesa absoluta serà gratuïta. 
-  Per a grups de més de 10 menors, per cada nen/a: 3,50 €.  
-  Per als menors inscrits als casals d’estiu de Vilafant, per cada nen/a: 0,40 € 
(Únicament s’aplicarà a casals d’estiu organitzats per associacions sense finalitat 
de lucre) 
   L’entrada dels monitors que acompanyin grups de nens/es serà gratuïta. 

-  Preu d’abonament per a tota la temporada: 
-  Per cada adult:  45 € 
-  Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 120 €;  
   per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 12 € 
-  Per a cada nen de 4 a 6 anys: 35 € 
-  Abonament de 4 tiquets: 20 €  

b) Preu per als usuaris no empadronats a Vilafant: 
-  Entrada per dia: 12 €  
-  Entrada menors de 4 a 6 anys: 10 € 
-  L’entrada dels menors de 4 anys acompanyats d’un adult serà gratuïta. 
-  Entrada de persones majors de 65 anys i/o amb invalidesa absoluta: 8,50 € 

-  Preu d’abonament per a tota la temporada: 
-  Per cada adult:  110 € 
-  Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 260 €;  
   per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 30 € 
-  Per a cada nen de 4 a 6 anys: 70 € 
-  Per a persones majors de 65 anys i/o invalidesa absoluta:  60 € 
-  Abonament de 10 tiquets: 90  €. 

 
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, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
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Proposta de resolució 
El ple municipal adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf II de l’Annex de la 

Reglamentació dels preus públics municipals de Vilafant corresponent a les tarifes per 
la utilització de la piscina municipal, de tal manera que el seu redactat sigui el següent: 

 
a) Preu per als usuaris empadronats a Vilafant: 

-  Entrada per dia:  4 € 
-  Entrada menors de 4 a 14 anys (acompanyats d’un adult): 3 € 
-  L’entrada dels menors fins a 3 anys i de les persones majors de 65 anys i/o amb 
invalidesa absoluta serà gratuïta. 
 

-  Preu d’abonament per a tota la temporada: 
-  Per cada adult:  45 € 
-  Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 110 €;  
   per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 10 € 
-  Per a cada nen de 4 a 14 anys: 35 € 
 

b) Preu per als usuaris no empadronats a Vilafant: 
-  Entrada per dia: 7 €  
-  Entrada menors de 4 a 14 anys: 5  € 
-  L’entrada dels menors fins a 3 anys serà gratuïta. 
-  Entrada de persones majors de 65 anys i/o amb invalidesa absoluta: 5 € 
 

-  Preu d’abonament per a tota la temporada: 
-  Per cada adult:  85 € 
-  Abonament per a famílies (de 1r grau) de fins a 3 membres: 195 €;  
   per cada membre que excedeixi s’ incrementarà en 20 € 
-  Per a cada nen de 4 a 14 anys: 60 € 
-  Per a persones majors de 65 anys i/o invalidesa absoluta:  60 € 

 
c) Preus per a usuaris vinculats a Vilafant (relació de treball o estudi):  

- Preu de l’abonament per a tota la temporada: 60 € 
-  Entrada per als menors inscrits als casals d’estiu de Vilafant, per cada nen/a: 0,40 

€ (Únicament s’aplicarà a casals d’estiu organitzats per associacions sense 
finalitat de lucre). L’entrada dels monitors que acompanyin grups de nens/es serà 
gratuïta. 

 
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, 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, les persones que tinguin un interès 

directe o resultin 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 
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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 de la modificació i el text  íntegre de la mateixa serà 
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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