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A) de l’art. 5è. del Reglament d’utilització de la piscina municipal de Capellades,
amb la redacció que a continuació recull:
Art. 5è.- Normes de funcionament.
5.6- No es podrà menjar a la zona de platja i de gespa. A la zona de gespa,
tampoc és permès el menjar de tipus "pipes" o similars amb closca.
5.7- No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina. A la
piscina també es recicla i cal dipositar les deixalles classificades amb els
cubells de reciclatge corresponents.
5.25- No es podrà fumar a cap espai del recinte de la piscina municipal.

B) De l’art. 7è. del Reglament d’utilització de la piscina municipal de Capellades,
amb la redacció que a continuació recull:
7è.- Distribució i utilització de les casetes-vestidors
7.1- Dret a ús. Es realitzarà un procediment d'adjudicació per als usuaris
que així ho vulguin mitjançant un sorteig que determinarà quins usuaris en
podran fer ús per a les tres següents temporades. Les persones
interessades podran apuntar-s'hi sempre i quan siguin majors d'edat i
només s'acceptarà una inscripció per unitat familiar. El sorteig és
d'assistència oberta i tindrà lloc amb la presència del Regidor d'Esports, la
Secretària de la Corporació i un Tècnic municipal. Les primeres 82
sol·licituds, tantes com casetes-vestidor hi ha, que surtin escollides seran
les que, per a les tres temporades següents de bany, tindran el dret d'ús
d'una caseta municipal.
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“
Primer.- Aprovar inicialment la modificació:

Data 13-8-2019

En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades la qual va tenir lloc el
dia 31/07/2019 es va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EDICTE
de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial de la modificació del
Reglament d’utilització de la Piscina Municipal (2019/49)
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AJUNTAMENT DE CAPELLADES

A

Codi: 2019/49
Exp. 2019/913
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En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la
modificació inicial de l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i
audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat Acord.
L’expedient es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament (carrer Ramon
Godó núm. 9, ) en horari d’oficines, de dilluns a divendres no festius des de les 9
a les 15 hores.
“
Es fa públic per a informació general.
Capellades, 5 d’agost de 2019
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L’alcalde,
Salvador Vives Alari

Data 13-8-2019

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des
del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments
que estimin pertinents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7.2- Llista d'espera. La llista d'espera es conformarà a través de la relació
de persones que hagin quedat fora de les primeres 82 places.
Seguint escrupolosament l'ordre de classificació que hagi resultat del
sorteig. La llista d'espera així com els usuaris que n'hagin sortit escollits té
la vigència de tres temporades. Les persones escollides en el sorteig
hauran d'haver fet el pagament de la taxa corresponent i fer arribar a
l'Ajuntament el resguard de l'ingrés, abans de l'inici de temporada, indicant
en el concepte el seu nom i número de caseta assignada en el sorteig.
L'assignació del número que indica la ubicació de la caseta serà per ordre
de sorteig.
7.11- És requisit indispensable que, tota persona a qui se li adjudiqui una
caseta-vestidor, sigui abonada d'aquest servei durant tot el període
d’adjudicació.
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