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3 doctubre de 2000, acordà laprovació inicial del Projecte de Rehabilitació dels Vestidors de la Zona Esportiva, que queda exposat
al públic per espai dun mes mitjançant la
publicació danuncis al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler danuncis de lAjuntament, a efectes dal·legacions o reclamacions. Cas de no haver-£ hi al·legacions lacord
esdevindrà definitiu sense necessitat de nou
acord.#
Sant Fost de Campsentelles, 4 doctubre de
2000.#
LAlcalde, Joan Gassó i Ramiro.#
022000035035
)

Sant Martí de Sesgueioles#
EDICTE#
Informat per la Comissió Especial de
comptes el compte general de lAjuntament
corresponent a lany 1998, i dacord amb el
que disposa larticle 193.3 de la Llei
39/1988, de 28 desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, sexposa aquest a informació pública pel termini de quinze dies durant
els quals i vuit més, els interessats podran
presentar les reclamacions o les observacions
que considerin convenients.#
Sant Martí de Sesgueioles, 18 doctubre de
2000.#
LAlcalde-£ President, Josep Piqué i Solé.#
022000034712
)

Sant Salvador de Guardiola#
ANUNCI#
Aprovat inicialment en la sessió ordinària
del Ple de la Corporació, celebrada el dia 10
doctubre de 2000, lexpedient 2/2000 de
suplement de crèdit extraordinari, mitjançant
majors ingressos i transferències entre partides.#
Lesmentat expedient sexposa al públic
per un termini de quinze dies, a comptar des
de lendemà de la publicació daquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
de reclamacions. Cas de que no hi hagin, lacord selevarà a definitiu sense ladopció de
cap nou acord.#
Sant Salvador de Guardiola, 16 doctubre
de 2000.#
LAlcalde, Tomàs Roset i Xarpell.#
022000034713
)

Sant Vicenç de Castellet#
ANUNCI#
El Ple daquest Ajuntament, en la seva sessió del dia 27 de setembre de 2000, va apro-

¢

var definitivament el Reglament de lús i
funcionament de les instal·lacions esportives
daquest Ajuntament, per a la qual cosa es
transcriu el seu text íntegre en lannex daquest anunci, en acompliment de les disposicions vigents.#

Les normes daquest títol saplicaran en el
cas de la gestió directe per lajuntament de
les instal·lacions municipals.#
CAPÍTOL PRIMER#

REGLAMENT DE LÚS I FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES#

Article 6#
1. La utilització de les instal·lacions esportives, dacord amb la seva naturalesa de servei públic, està sotmesa, en tot cas, a la pertinent autorització administrativa així com al
pagament de la corresponent taxa, si sescau.#
2. Les autoritzacions es concediran amb
lexclusiva finalitat de realitzar lactivitat
esportiva per la qual satorguen i estaran limitades a aquest efecte i a la utilització de lespai que es determini en la pròpia autorització.#
Article 7#
1. Les autoritzacions es podran atorgar per
tota una temporada (utilització regular) o per
utilitzacions puntuals, i en qualsevol cas,
shaurà de demanar mitjançant instància
adreçada a la Regidoria dEsports de lAjuntament de Sant Vicenç de Castellet i que haurà
de ser presentada en el Registre General de la
Corporació. #
2. No es podran atorgar autoritzacions per
un període superior a un any i sempre en els
períodes compresos per temporades.#
Article 8#
1. La utilització regular, durant la temporada, de les instal·lacions esportives per part de
les entitats esportives registrades del municipi
i les seves escoles requerirà igualment de la
preceptiva i prèvia autorització municipal.#
2. LAjuntament modularà, a través de
lautorització, lús de les instal·lacions. A
aquest efecte, les diferents entitats que pretenguin el seu ús regular durant la temporada
(setembre-£ juliol) hauran de presentar a la
regidoria desports una proposta de calendari
tant dentrenaments com de partits oficials de
competició. Aquesta informació shaurà de
remetre a la regidoria desports abans del 31
de juliol de cada any, en quant als entrenaments i horaris de partits.#
El calendari de competició amb la màxima
celeritat tant bon punt en tinguin coneixement les diferents entitats esportives.#
3. La regidoria desports decidirà el calendari dutilització abans del 4 de setembre i
ho farà dacord amb els criteris de racionalitat despais i horària, procurant cenyir-£ se a
les demandes formulades, però sense estar-£ hi
vinculat en cap cas.#
A lefecte indicat en el paràgraf anterior,
lAjuntament tindrà en compte lhorari de
funcionament de les instal·lacions.#
4. Les sol·licituds dautorització per a lús
puntual de les instal·lacions per part de les
entitats esportives del municipi shauran de
trametre al Registre General de lAjuntament
amb una antelació mínima de 15 dies a la
pretesa utilització.#
5. Les sol·licituds dautorització per a lús
puntual de les instal·lacions que impliquin
però una periodicitat superior a una setmana

TÍTOL PRIMER#
OBJECTE DE LORDENANÇA#
Article 1#
La present Ordenança té com a objecte la
regulació de lús i funcionament de les instal·lacions esportives del municipi, com són,
les que configuren la denominada zona
esportiva, que inclou el pavelló municipal
desports, la pista polisportiva, les pistes de
tennis, les pistes de petanca, les piscines de
bany i el seu recinte adjacent, limmoble
annex al pavelló on subica actualment el
Club dEscacs, així com el camp de futbol.#
TÍTOL SEGON#
RÈGIM JURÍDIC DE
INSTAL·LACIONS#

LA GESTIÓ DE LES

Article 2#
Les instal·lacions esportives del municipi
(les de la zona esportiva i el camp de futbol)
són béns municipals de domini públic, destinats a servei públic, dacord amb la classificació que estableix lart. 79 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.#
Article 3#
1. Dacord amb aquesta naturalesa, i lart.
85 de la referida norma, els serveis a desenvolupar en les instal·lacions esportives i els
propis béns demanials, o part daquests,
podran gestionar-£ se de forma directa o indirecta.#
2. La gestió directa adoptarà alguna de les
següents formes:#
a) Gestió per la pròpia entitat local.#
b) Organisme autònom local.#
c) Societat mercantil, el capital de la qual
pertanyi íntegrament a lentitat local.#
3. La gestió indirecta adoptarà alguna de
les següents formes:#
a) Concessió.#
b) Gestió interessada.#
c) Concert.#
d) Arrendament.#
e) Societat mercantil i cooperatives legalment constituïdes, el capital social de la qual
pertanyi només parcialment a lentitat local.#
Article 4#
El servei de bar que es pugui instal·lar, si
sescau, en el si de les instal·lacions esportives es gestionarà, en tot cas, de forma indirecta.#
TÍTOL TERCER#
NORMES DÚS

I FUNCIONAMENT DAPLICACIÓ
GENERAL A TOTES LES INSTAL·LACIONS#

Article 5#

Lautorització municipal#
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shauran de trametre al Registre General de
lAjuntament amb una antelació mínima de 2
mesos.#
Article 9#
1. La utilització per persones individuals
de les instal·lacions esportives estarà supeditada a lús que en facin les entitats i a la disponibilitat que es derivi daquest ús.#
2. En tot cas, lAjuntament garantirà, en la
fixació del calendari, el dret de tots els ciutadans a lús de les instal·lacions.#
Article 10#
1. LAjuntament, per motiu dinterès
públic, es reserva la facultat de disposar de
les instal·lacions municipals en qualsevol
moment perquè es pugui desenvolupar qualsevol altra activitat concreta que estimi convenient i necessària, suspenent així, provisionalment, els efectes de lautorització, sense
cap altra obligació que la davisar amb 1 mes
dantelació en cas de partits oficials i 15 dies
en cas dentrenaments.#
No obstant, en casos durgència contrastada, lAjuntament en podrà disposar directament sense cap altre reserva.#
2. LAjuntament podrà revocar definitivament lautorització otorgada en cas dincompliment greu i reiterat de les obligacions establertes en aquest Reglament.#
3. LAjuntament podrà sancionar amb la
suspensió dentrenaments lentitat que una
vegada hagi reservat lús de la instal·lació, no
la utilitzi sense comunicació prèvia als responsables municipals de la instal·lació.#
CAPÍTOL SEGON#
Conservació de les instal·lacions#
Article 11#
Les instal·lacions municipals (i el seu
mobiliari) shan de respectar i no podran ser
utilitzades amb una finalitat diferent a la que
està destinada.#
Article 12#
1. Els usuaris han de ser respectuosos amb
el mobiliari públic existent en les
instal·lacions esportives.#
2. Els monitors dels diferents grups, quan
nhi hagi, han de garantir el correcte ús de les
instal·lacions per part de les persones que té
al seu càrrec.#
Article 13#
1. En cap cas, ja es tracti de partits oficials
o entrenaments, es podrà accedir als vestidors i a la pista o espai esportiu si no hi ha la
presència del corresponent monitor o encarregat del grup, que es responsabilitzarà de
les claus dels vestidors, de la netedat daquests i del correcte ús que sen faci.#
2. Les entitats o persones que facin ús de
les instal·lacions es responsabilitzaran de la
custòdia i recollida del material utilitzat, ja
sigui propi, o municipal.#
Article 14#
1. Tots els usuaris i usuàries seran responsables dels desperfectes que puguin causar a
conseqüència dun mal ús o ús anormal del
material o de la instal·lació, i hauran dabo-

¢

nar limport de la reparació, sense perjudici
de la incoació dun procediment sancionador, si procedís.#
Fins que el responsable no aboni limport
de la reparació, no es permetrà la seva entrada en el recinte esportiu.#
2. No obstant, la responsabilitat en el rescabalament del dany es derivarà cap a lentitat de la que puguin dependre els usuaris en
lexercici de lactivitat que desenvolupen en
la instal·lació.#
3. Es podrà suspendre leficàcia de lautorització atorgada en el cas que lentitat es
negui a fer-£ sen càrrec.#
En cas de tractar-£ se de danys ocasionats
per entitats socials de fora del municipi de
Sant Vicenç de Castellet i aquestes no sen
facin càrrec, no sels permetrà laccés a la
instal·lació.#
Article 15#
En les instal·lacions, fora de les pistes
habilitades per la pràctica del joc, està prohibit lús de la pilota, bola, o element de qualsevol dels esports.#
Article 16#
És obligat lús de calçat esportiu adient per
accedir a la pista o espai de joc.#
Article 17#
Resta prohibit laccés a les pistes o espais
de joc per tota persona que no sigui esportista habilitat per fer-£ ne ús en aquell moment o
el seu corresponent entrenador o monitor.#
Article 18#
En cas dutilitzar ampolles en el recinte de
joc hauran de ser sempre de plàstic, i hauran
danar en una galleda o element de protecció
similar.#
Article 19#
No es podran llençar deixalles en tot el
recinte de les instal·lacions esportives, havent
dutilitzar les papereres disposades a aquest
efecte.#
Article 20#
No es permetrà laccés danimals a les instal·lacions municipals.#
Article 21#
Shauran de respectar les indicacions dels
representants de les instal·lacions esportives
pel seu bon tracte i correcte ús.#
CAPÍTOL TERCER#
Els representants municipals a la instal·lació#
Article 22#
Els treballadors, encarregats o representants municipals en les instal·lacions esportives són autoritat en els recintes i tenen com a
funció la de vetllar pel correcte ús i funcionament de les instal·lacions esportives, el bon
ordre i comportament públic.#
Article 23#
1. El representant municipal té tota lautoritat per aplicar les normes dús de la
instal·lació i solucionar els aspectes no previstos en aquest reglament.#
2. Dins de la instal·lació el representant

municipal serà el màxim responsable.#
3. Linforme del representant municipal en
la instal·lació tindrà presumpció de validesa
a lefecte de poder iniciar el procediment
administratiu que correspongui.#
4. En cas de manifest comportament incivilitzat dels usuaris de la zona esportiva, els
representants municipals podran expulsar
provisionalment lusuari, sense perjudici de
ladopció de les mesures administratives que
procedeixin.#
Article 24#
El representant municipal distribuirà i
assignarà els diferents vestidors a les entitats i
equips que estiguin autoritzats per a utilitzar-£
los.#
Article 25#
Els usuaris només podran utilitzar les
dependències que els assenyali el representant municipal. Lentrenador, delegat de lentitat o del grup seran els responsables de les
claus que se li entreguin.#
Article 26#
Quan shagin de disputar partits oficials, el
representant municipal en la instal·lació
demanarà el document didentitat a la persona responsable de lequip visitant, anotat en
un registre, i retornat una vegada desallotjat i
comprovada, per la seva part, la correcció
del seu ús.#
TÍTOL QUART#
NORMES ESPECÍFIQUES PER LÚS

DEL PAVELLÓ

POLIESPORTIU#

CAPÍTOL

PRIMER#

Normes dús i comportament #
Article 27#
Lhorari de la instal·lació serà de dilluns a
divendres de les 9 a 23 hores; dissabte de 9 a
21 hores i diumenge de 9 a 14 hores.#
Article 28#
No és permès fumar en tot lequipament
esportiu, únicament restarà habilitat el vestíbul dentrada i la zona de bar per a tal efecte.#
Article 29#
No es permet lentrada de menjars o begudes en els vestidors, pista ni graderia.#
Article 30#
En el pavelló es podran practicar els
esports que tècnicament permeti la
instal·lació.#
Article 31#
En els partits oficials, lentrada als vestidors no es farà abans de 45 minuts del seu
inici i està reservada únicament als practicants de les activitats que corresponguin en
aquell moment.#
En tot cas, no es permet lentrada als vestidors si no hi és present lentrenador o responsable de lentitat.#
Article 32#
La instal·lació de màquines de begudes i
de menjar en el pavelló es gestionarà directament per lAjuntament. Cap entitat podrà ins-
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tal·lar màquines daquest tipus al pavelló.#
CAPÍTOL SEGON#
Règim econòmic general en lús del pavelló#
Article 33#
1. La utilització de les instal·lacions esportives per persones individuals estarà sotmesa
al pagament de la taxa que sestableixi a
aquest efecte en les Ordenances Fiscals.#
2. Els usuaris que ostentin la condició de
Socis del Servei Municipal dEsports gaudiran
dun preu especial per a lús de totes les instal·lacions de la zona esportiva, a excepció
dels serveis municipals gestionats indirectament si no sestableix així expressament en el
corresponent contracte, dacord amb el que
sestableixi a les Ordenances Fiscals.#
La condició de soci del Servei Municipal
dEsports sadquirirà a través del pagament de
la quota que es determini a aquest efecte en
les Ordenances Fiscals, per la realització dels
serveis públics que es puguin dur a terme en
les instal·lacions esportives, o per qualsevol
altre via que sestableixi en aquest Reglament.#
3. La utilització regular de les
instal·lacions esportives per part de les entitats i les escoles estarà exempta de la taxa
corresponent sempre que lús sigui el propi
de lentitat i es dugui a terme dins lhorari
concedit.#
4. Tota utilització per les entitats esportives de les instal·lacions fora dels dies i horaris establerts en lautorització (per la temporada), i que no resulti de cap substitució o
aplaçament de partit, sigui quina sigui lactivitat a desenvolupar, estarà sotmesa a lexpressa i concreta autorització municipal, i
subjecte al pagament de la taxa que per
aquest efecte es determini específicament en
les Ordenances Fiscals. #
5. La utilització puntual i concreta de les
instal·lacions per les entitats esportives que
no tinguin concedida lautorització municipal per al seu ús regular durant la temporada,
estarà igualment subjecte a la prèvia autorització administrativa i al pagament de la taxa
que per aquest efecte sestableixi específicament en les Ordenances Fiscals. #
6. La utilització de les instal·lacions, en el
marc de tornejos, per usuaris no federats oficialment, se sotmetrà a la corresponent autorització municipal i a la taxa que sespecifiqui a les Ordenances Fiscals.#
Article 34#
Els clubs o entitats privades amb ànim de
lucre, o persones individuals, que hagin estat
autoritzats per fer un ús regular de les
instal·lacions esportives en desenvolupament
dun servei públic i no hagin adoptat la forma
de gestió concessional, contribuiran a lerari
públic a través duna taxa, especificada en
les Ordenances Fiscals, que shaurà de concretar en laportació dun percentatge dels
seus beneficis que anirà entre el 10% i 15% i
que caldrà determinar en lautorització administrativa.#
CAPÍTOL TERCER#

¢

Règim dús i econòmic específic de les
activitats extraesportives#
Article 35#
1. La utilització del pavelló per a activitats
extraesportives serà excepcional i subsidiària
a la realització dactes esportius.#
2. La utilització del pavelló a aquest efecte
per part de les entitats socials del municipi,
estarà sotmesa a la prèvia i corresponent
autorització o llicència docupació temporal.#
Lautorització shaurà de sol·licitar amb
una antelació mínima de tres mesos a la data
pretesa per a la realització de lacte, amb
lexcepció de la utilització de caràcter puntual de les instal·lacions que shaurà de
sol·licitar amb una antelació mínima de 15
dies i que no se sotmetrà al pagament de
taxa.#
3. Les instal·lacions esportives no es
podran utilitzar quan en aquestes hi hagi prevista la celebració de partits de competició,
dacord amb el calendari autoritzat per la
Regidoria dEsports.#
4. No obstant, en aquest cas, lAjuntament, a través de la Comissió de Govern,
amb caràcter excepcional, podrà autoritzar la
realització de lacte quan raons dinterès
social ho justifiquin.#
En cap cas es podrà autoritzar la utilització
del pavelló quan hi hagi un espai alternatiu
per a la realització de lacte, ni quan el
sol·licitant sigui una entitat privada amb ànim
de lucre. #
5. Aquesta utilització es gravarà amb la
taxa prevista específicament a aquest efecte
en les Ordenances Fiscals. #
No obstant, lAjuntament, en tant que lactivitat respongui als fins propis de lentitat,
podrà col·laborar-£ hi mitjançant una aportació
econòmica, sempre que així sestableixi
expressament mitjançant conveni.#
6. Excepcionalment, en cas de necessitat
acreditada, lAjuntament podrà utilitzat lús
regular de les instal·lacions del pavelló per a
lexercici dactivitats extraesportives.#
Article 36#
1. La utilització del pavelló per a activitats
extraesportives precisarà la prèvia instal·lació
dun terra especial per no danyar el terra
esportiu.#
2. Si en la utilització del pavelló cal efectuar el muntatge dun escenari o empostissat,
aquest anirà a càrrec de lentitat sol·licitant.#
3. Els empostissats i tota la resta del material relacionat amb lactivitat extraesportiva,
shauran dinstal·lar per part de lentitat
sol·licitant el mateix dia de la celebració de
lacte, i, si no fos possible per causa justificada, es podrà realitzar, prèvia autorització
expressa de la Regidoria dEsports, amb lantelació suficient prèvia a la realització de
lacte.#
LAjuntament podrà cedir el material que
es convingui prèvia petició dels interessats, i
per raons justificades dinterès social podrà
col·laborar en el muntatge i desmuntatge de
lescenari i/o empostissat.#
4. El desmuntatge dels elements instal·lats

sha defectuar amb la màxima celeritat per
part de lentitat sol·licitant i organitzadora de
lacte, havent de quedar net i en condicions
per a la pràctica de lesport en el termini més
breu possible.#
5. Per tal de garantir la correcta i normal
utilització de les instal·lacions, lentitat organitzadora de lacte haurà de dipositar una
fiança equivalent al 50 % del cost de locupació, la qual vindrà fixada per les Ordenances Fiscals, llevat que mitjançant conveni de
mutu acord es reguli altre cosa.#
Qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar a les instal·lacions es rescabalarà amb
la quantitat dipositada, sense perjudici de la
responsabilitat individual que es pugui generar per la comissió de lacte danyós.#
6. Lautorització de la celebració dun acte
al Pavelló no inclou per si mateixa la
instal·lació dun servei de bar.#
En cas que lespai de bar del pavelló es
trobi en funcionament, els peticionaris shauran de posar en contacte amb el seu concessionari, o persona física o jurídica que regeixi
el servei de bar municipal, i només podran
instal·lar el servei de bar alternatiu en cas
que sarribi a un acord entre ambdues parts. #
7. LAjuntament es reserva el dret
dinstal·lar el servei de bar en les actuacions
que organitzi.#
CAPÍTOL QUART#
Règim econòmic específic del servei
municipal de gimnàstica#
Article 37#
El servei municipal de gimnàs podrà gestionar-£ se directament o de forma indirecta,
dacord amb les modalitats previstes a la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.#
Article 38#
En el cas de gestionar-£ se indirectament,
aquesta es desenvoluparà dacord amb les
prescripcions previstes en la modalitat contractual corresponent, que en tot cas hauran
de respectar les següents condicions:#
£- El cànon que sacordi haurà de garantir
lequilibri financer de la relació. En cap cas
la despesa que generi el gimnàs pels serveis
daigua, llum i calefacció en el global de la
instal·lació podrà elevar-£ se sobre el 80% del
cànon fixat a favor de lAjuntament.#
£- Els preus que es fixin pels diferents serveis de gimnàstica i manteniment que sofereixin hauran de ser aprovats expressament
per lAjuntament.#
Article 39#
1. Les activitats dexhibició que pretengui
realitzar lentitat concessionària en els espais
del pavelló esportiu que no siguin objecte de
la relació contractual, restaran supeditades a
lactivitat ordinària de la instal·lació, i sotmeses a la taxa que específicament sestableixi
en les Ordenances Fiscals.#
2. La utilització de les instal·lacions dedicades al servei de gimnàstica fora dels horaris
objecte de la concessió shaurà de sol·licitar i
autoritzar expressament, i serà objecte de la
taxa que a aquest efecte es determini expres-
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sament.#
Article 40#
La condició dusuària del servei municipal
de gimnàstica determinarà automàticament
ladquisició de la condició de soci del Servei
dEsports de lAjuntament.#
TÍTOL CINQUÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES PER

A LÚS DE LA PISTA
POLIESPORTIVA DESCOBERTA#

Article 41#
1. La pista polisportiva es destinarà amb
caràcter general a la pràctica de lhoquei.#
2. No shi podrà desenvolupar la pràctica
del futbol ni altres activitats, esportives o
extraesportives, que siguin incompatibles
amb la naturalesa de la instal·lació, amb lexcepció que lAjuntament, a través de la
Comissió de Govern, ho autoritzi quan raons
dinterès social ho justifiquin.#
En aquest cas, la utilització de la pista
poliesportiva estarà sotmesa al pagament de
la taxa que expressament es determini en les
Ordenances Fiscals. #
Article 42#
Lhorari de la instal·lació serà de dilluns a
divendres de les 9 a 23 h., dissabte de 9 a 21
hores i diumenge de 9 a 14 hores.#
La pista romandrà tancada mentre no hi
hagi activitat esportiva. Per accedir-£ hi caldrà
necessàriament la presència dun monitor, si
es tracta de desenvolupar-£ hi una activitat
col·lectiva.#
Article 43#
1. En lestat actual de les instal·lacions, els
practicants de lhoquei hauran dutilitzar amb
caràcter general els vestidors annexes a les
piscines durant la temporada regular.#
2. Durant la temporada estiuenca de bany,
i si sescau, els practicants de lhoquei utilitzaran els vestuaris del pavelló.#
TÍTOL SISÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES DÚS

DE LES PISCINES#

Article 44#
Prèviament a laccés a la instal·lació tot
usuari haurà de presentar al representant
municipal la deguda acreditació.#
Article 45#
No es permet entrar vestit amb roba o
calçat de carrer a la zona de bany, excepte
les visites puntuals i específiques que hagin
estat autoritzades per la persona responsable
de la instal·lació, i amb protectors específics
per al calçat.#
Article 46#
Els menors de 12 anys hauran danar sempre acompanyats per adults (persones majors
de 18 anys), impedint -£ se laccés a la
instal·lació municipal en cas contrari.#
Article 47#
No es permetrà laccés de persones que
pateixin malalties infeccioses a la zona de
bany. Els representants municipals podran
exigir la presentació dun certificat mèdic en

¢

el cas que es detecti qualsevol possibilitat de
risc per a la resta de les usuàries i els usuaris.#
Article 48#
Abans de banyar-£ se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes annexes a aquesta.#
Article 49#
No es permet córrer ni jugar pel voltant de
les piscines.#
Article 50#
No es permet fumar ni menjar a la zona de
piscina ni els vestidors, restant habilitat a
aquest efecte làmbit espaial que ocupa el
bar.#
Article 51#
Fora dels cursos específics, no es podran
utilitzar aletes, manoples, ni cap altre tipus
de material, excepte en el cas, que per a
causa justificada sautoritzi expressament.#
Article 52#
No es podran llençar deixalles en tot el
recinte de la piscina, havent dutilitzar les
papereres disposades a aquest efecte.#
Article 53#
No es podrà accedir a la instal·lació municipal amb aparells de música que puguin distorsionar la tranquilitat dels usuaris.#
Article 54#
Shauran de seguir en tot cas les indicacions del personal tècnic, els socorristes i les
socorristes.#
Article 55 #
Les usuàries i els usuaris de la piscina tindran a la seva disposició taquilles per tal de
deixar els objectes personals, però en cap cas
el Servei dEsports de lAjuntament es fa responsable de la possible sustracció de qualsevol objecte dipositat en el seu interior.#
Article 56#
1. El Club Natació Castellet podrà disposar
de les instal·lacions pels seus entrenaments i
gestió dels cursets destiu en les hores que es
determinin en la corresponent autorització,
que haurà de garantir en tot cas el seu ple
desenvolupament.#
2. Els nedadors federats del Club Natació
Castellet gaudiran, a títol individual, dun
preu especial en la taxa per a la utilització de
les piscines, dacord amb el que sestableixi
en les Ordenances Fiscals. #
TÍTOL SETÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES DE LÚS DEL CAMP DE
FUTBOL#
Article 57#
1. La utilització de la instal·lació, ja sigui a
nivell col·lectiu o individual, està sotmesa al
règim dautorització previst amb caràcter
general en aquest Reglament.#
2. El destí propi de la instal·lació és la seva
utilització pels clubs de futbol del municipi,
que es garantirà per part de lAjuntament en
tot cas. #
La seva utilització per daltres entitats
esportives del municipi i per particulars

estarà supeditada a lús que en facin les entitats de futbol i a la disponibilitat que derivi
daquest ús.#
Article 58#
Lús del camp de futbol dins lhorari propi
de la instal·lació que sestableixi en aquestes
normes, estarà exempt del pagament de la
corresponent taxa.#
No obstant, lús de la instal·lació, fora de
lhorari establert i per persones o entitats no
vinculades al futbol i que no siguin escoles,
que, excepcionalment, quan raons dinterès
social ho justifiquin, es pugui autoritzar,
estarà sotmès al pagament de la taxa que, a
aquest efecte, es determini en les Ordenances Fiscals.#
Article 59#
1. Lhorari de la instal·lació serà, de
dilluns a divendres, de 17 a 23 hores.#
2. Els dissabtes i diumenges la instal·lació
romandrà oberta segons les necessitats de la
competició.#
3. Els dies festius entre setmana la
instal·lació estarà tancada, excepte en el cas
de competició federada obligatòria.#
Article 60#
LAjuntament no es responsabilitzarà dels
danys que els usuaris/àries de la instal·lació
puguin provocar a tercers, ja sigui conseqüència dun ús normal o anormal dels elements daquesta.#
TÍTOL VUITÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES PER

LES PISTES DE PETANCA#

Article 61#
1. Les pistes de petanca es destinaran
exclusivament a lús dels practicants daquest
esport.#
2. LAjuntament podrà cedir, mitjançant el
corresponent conveni, la gestió del seu ús i
manteniment en favor dalguna de les entitats
esportives del municipi vinculades a aquest
esport. #
TÍTOL NOVÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES PER

A LES PISTES DE TENNIS#

Article 62#
Les pistes de tennis estan destinades a lexercici de lactivitat tenística.#
Excepcionalment, en cas de necessitat, es
podrà autoritzar un altre ús que no resulti
incompatible amb la naturalesa de la
instal·lació.#
Article 63#
LAjuntament podrà cedir la gestió del seu
ús i manteniment a alguna de les Entitats vinculades a aquest esport.#
TÍTOL DESÈ#
NORMES ESPECÍFIQUES PER A LIMMOBLE ANNEX AL
PAVELLÓ#
Article 64#
1. LAjuntament compte amb un immoble
annex al pavelló, apte per a la pràctica esportiva, situat al carrer Barcelona, baixos, i es
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destinarà principalment a la pràctica dels
escacs, sense perjudici que la funcionalitat
de lespai pugui permetre altres usos i altres
destins.#
2. LAjuntament podrà cedir la gestió de
lús i el manteniment del local a alguna de
les entitats del municipi vinculades a lesport
dels escacs o a lesport que en el seu cas shi
pugui desenvolupar.#
TÍTOL ONZÈ#
INFRACCIONS I SANCIONS#
Article 65#
La vulneració de les prescripcions establertes en larticulat daquest Reglament que
sexplicitin en el següent Annex i la comissió
dels altres fets que shi descriuen, es tipifiquen com a infracció administrativa, i estaran
subjectes a la sanció que shi determini.#
Disposició final#
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop
transcorreguts quinze dies hàbils a comptar
des de lendemà de la publicació del text al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.#
ANNEX DINFRACCIONS I SANCIONS#

¢

Sant Vicenç de Montalt#
EDICTE#
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 5 doctubre denguany, acordà per
unanimitat, aprovar la suspensió de la concessió de llicències dobres i llicències de
primera ocupació al Sector 3 PPO Camí del
Cementiri, fins que es produeixi la recepció
provisional de les obres durbanització.#
La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement.#
Sant Vicenç de Montalt, 16 doctubre de
2000.#
LAlcalde, Ramon Ambròs i Oriach.#
022000034650
)

Santa Coloma de Gramenet#
EDICTE#

De conformitat amb els articles 59.4 i 61
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es comunica a les persones que
Infracció§
Sanció#
es relacionen a continuació, ja que no ha
Llençar o abandonar deixalles en els
estat possible la notificació en el seu últim
recintes de les instal·lacions esportives
domicili conegut, que en data 10 de maig de
fora dels llocs habilitats a aquest efecte§ 10.000 ptes.#
2000, es va publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA número 112, anunci en el que sinAccedir amb animals a linterior del
formava que el Ple daquest Ajuntament, en
5.000 ptes.#
recinte de les instal·lacions esportives§
sessió celebrada en data 27 de març de
Entrar menjars i begudes i ampolles de
2000, va aprovar inicialment la delimitació
vidre dins dels vestidors, pista i graderia
de la unitat dactuació conformada per les
del pavelló municipal, la pista polisportiparcel·les situades a lAv. Catalunya, número
va i les piscines municipals, respectiva20, amb referència territorial 30902009 i part
5.000 ptes.#
ment§
de la 30902018, daquesta ciutat, per tal que
Manejar la pilota o bola o altres instruen un termini de vint dies, comptats des de la
ments aptes per a la pràctica esportiva
publicació daquest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL
dins dels vestidors, passadissos i espais
DE LA PROVÍNCIA, puguin presentar les al·legade les instal·lacions esportives que no
cions que estimin adients:#
siguin els habilitats per a la pràctica de
£- Ma. Luisa García Biel; Av. Catalunya,
lesport§
5.000 ptes.#
número 20; Santa Coloma de Gramenet.#
Santa Coloma de Gramenet, 16 doctubre
Manipular indegudament el mobiliari
de 2000.#
15.000 ptes.#
públic de les instal·lacions§
La Tinenta dAlcalde de Serveis Territorials
Entrar a la piscina amb aparells de músii Municipals, Carme Moraira i Reina.#
ca voluminosos que puguin alterar la
convivència dels usuaris i fer-£ ne ús§

022000035402
)

10.000 ptes.#

Incomplir les ordres o indicacions del
representant municipal en la instal·lació,
dictades davant la vulneració de les
prescripcions contingudes en el Regla10.000 ptes.#
ment§

Sant Vicenç de Castellet, 9 doctubre de
2000.#
LAlcalde, Joan Montsech i Vilà.#
022000034729
)

Santa Eugènia de Berga#
EDICTE#
Per Decret de lAlcaldia, sha contractat en
règim laboral temporal, la senyora Isabel
Yepes Arbos, amb DNI 47.794.844Q, per
realitzar les tasques previstes al Projecte per
a persona desocupada i integració laboral
subvencionat pel Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, pel període
comprès entre el 17 doctubre de 2000 al 31
de març de 2001.#
El que es fa públic en compliment del que
estableix larticle 298.3 de la Llei 8/87 de 15

dabril, municipal i de règim local de Catalunya.#
Santa Eugènia de Berga, 17 doctubre de
2000.#
LAlcaldessa, Filo Tió Pratdesaba.#
022000034645
)

Santa Eulàlia de Riuprimer#
EDICTE#
El ple de la Corporació municipal en sessió del dia 10 doctubre de 2000 va aprovar
inicialment lalta al carrerer daquesta població de al casa aïllada anomenada Mas Puigoriol.#
El mateix es fa públic per a coneixement
general a través de la publicació daquest
edicte, i sobre un termini de quinze dies als
efectes que es puguin formular reclamacions
o al·legacions.#
Si durant lesmentat termini no sen presenta cap, aquest acord esdevindrà definitiu
sense cap més tràmit.#
Santa Eulàlia de Riuprimer, 11 doctubre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Musull Parramon.#
022000034655
)

Santa Eulàlia de Riuprimer#
EDICTE#
LAjuntament en sessió del Ple del dia 9
doctubre de 2000 va acordar ladhesió al Pla
integral per a la gestió de purins porcins de la
comarca dOsona i laprovació inicial del
Reglament de la gestió de residus ramaders i
daplicació de fangs de depuració.#
Lexpedient estarà exposat al públic durant
el termini de trenta dies a partir de la publicació daquest anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments al text inicial del
Reglament. En cas de no haver-£ hi cap reclamació, lacord provisional esdevindrà definitiu.#
Santa Eulàlia de Riuprimer, 10 doctubre
de 2000.#
LAlcalde, Josep Musull Parramon.#
022000034656
)

Santa Susanna#
ANUNCI DE LICITACIÓ#
1. Entitat adjudicadora#
a) Organisme: Ajuntament Ple.#
b) Dependència que tramita lexpedient:
Secretaria de lAjuntament.#
c) Número dexpedient: 24/00.#

