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ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LES PISCINES MUNICIPALS
Número de la sessió: 2
Data: 22 de gener de 2021
Hora: 9:30
Lloc: Reunió Telemàtica- Videoconferència aplicació Zoom
Hi assisteixen:
Raul García Vicente, president delegat de la Comissió d’Estudi i regidor d’Esports
Maria del Carmen Martín Framit representant del Grup Municipal PSC
M del Juncal de Cid Andrés en condició d’auxiliar tècnica de la regidoria d’esports
Anna Cabayol Olivé, en condició de tècnica responsable de la regidoria d’esports i secretària
de la Comissió.
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de la Comissió d’Estudi duta a terme en data 17
de novembre de 2020
2. Estudi de la modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives i de les piscines
municipals.
Desenvolupament de la sessió
Primer: Essent les 9:30 hores s’inicia la connexió virtual i el president obre la sessió
Segon: Es dóna per aprovada l’acta de la sessió de la Comissió d’Estudi del dia 17 de
novembre de 2020.
Tercer: Es deixa constància que no s’ha presentat cap proposta per part dels grups municipals
durant el termini de consulta pública que es va establir.
Quart: A continuació es passa a revisar el contingut de l’esborrany del Reglament d’ús de les
instal·lacions esportives i de les piscines municipals.
1-Es comenta que s’han afegit al Reglament les modificacions i/o rectificacions proposades per
la Sra. Carmen Martín Framit en la primera sessió.
2-El president explica que, tal com també es va acordar en la primera sessió de la Comissió,
s’han fet unes modificacions per part de la regidoria sobre el redactat inicial en relació amb la
limitació de l’accés de vehicles a l’esplanada de la Zona Esportiva, amb la intenció de prioritzar
que aquesta zona sigui un espai segur per tots els usuaris, en especial pels més petits. En
aquest sentit s’afegeix l’article 12 a l’apartat primer del text.
“Article 12. Altres condicions d’accés
Els usuaris que facin ús de les instal·lacions de la zona esportiva municipal disposen de dos
aparcaments de lliure accés i gratuïts: pàrquing Cr. Rosella i pàrquing N-340 (davant del
cementiri).
No es permetrà accedir al recinte exterior de la zona esportiva municipal amb vehicle de motor,
excepte personal de la regidoria, o aquells que siguin necessaris per al manteniment de les
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instal·lacions, o que s’autoritzin expressament o motivadament, bé per raons de mobilitat reduïda
en atenció al seu grau de discapacitat, o bé per càrrega i descàrrega.”

S’acorda afegir al redactat inicial d’aquest article 12 una altra adreça com a zona
d’aparcament de lliure accés i gratuïts: El pàrquing del Carrer Gladiol.
3- De l’article 14, paràgraf 2 s’acorda que on diu “En els casos que es compleixi aquests
mínims” ha de dir “En els casos que no es compleixi aquests mínims”
4- S’acorda que a l’apartat 4t article 28 b), on diu “Són aquelles que es celebren entre 7 i 1 dia
a l’any” ha de dir “Són aquelles que se celebren entre 1 i 7 dies a l’any”
5- El president explica que també s’ha afegit al redactat del Reglament l’apartat 6è per tal de
tenir regulats, d’una manera més objectiva i entenedora, els criteris que han de regir en la
concessió de l’ús dels espais de la Zona esportiva. Es defineix i explica aquest punt.
Sobre aquest apartat i, en referència als articles 36 i 37, la tècnica d’esports, Anna Cabayol
Olivé, explica que la distribució dels horaris en base a categories està contemplada al
reglament com una recomanació i no com una obligació, però que, no obstant això, és molt
clarificadora i de gran ajuda a l’hora d’establir criteris.
6- La Sra. Carmen Martin informa d’una errada a l’article 60 a la nomenclatura de la Llei, ja que
no es tracta de la Llei 42/2012 sinó de la Llei 42/2010.
S’acorda fer aquesta correcció.
En referència a aquest article es defineix inicialment com a espai habilitat per poder fumar, la
terrassa que dóna al camp de futbol del Bar de la Zona Esportiva ( Bar La Zona).
S’acorda senyalitzar a tota la zona esportiva de manera clara els espais lliures de fum i la zona
habilitada per fumadors.
S’acorda també no reflectir de manera específica al Reglament quins són els espais lliures de
fum, per tal de facilitar possibles modificacions posteriors, derivades de canvis de la normativa
general o canvis, motivats, del criteri inicial.
7- La Sra. Carmen Martin pregunta si s’ha tingut en compte l’aplicabilitat que tindrà el
Reglament a la futura piscina coberta. Es respon que el funcionament de la piscina no ha de
variar per aquesta modificació en les Instal·lacions esportives municipals i, per tant, el
Reglament serà aplicable d’igual manera.
8- La Sra. Carmen Martin suggereix fer una exposició de motius a manera d’introducció a
l’articulat del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Torredembarra.
S’acorda la redacció, pels tècnics de la regidoria d’Esports, d’un preàmbul o exposició de
motius del Reglament.
Acords:
1- Afegir al redactat inicial de l’article 12 una altra adreça com a zona d’aparcament de
lliure accés i gratuïts: El pàrquing del Carrer Gladiol.
2- Redactar l’article 14, paràgraf 2 de manera que on diu “En els casos que es compleixi
aquests mínims” ha de dir “En els casos que no es compleixi aquests mínims”
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3- Redactar a l’apartat 4t article 28 b), de manera que on diu “Són aquelles que es
celebren entre 7 i 1 dia a l’any” ha de dir “Són aquelles que se celebren entre 1 i 7
dies a l’any”
4- Corregir l’errada de l’article 60 de manera que on diu Llei 42/2012 ha de dir Llei
42/2010.
5- Senyalitzar a tota la zona esportiva de manera clara els espais lliures de fum i la zona
habilitada per fumadors.
6- No reflectir de manera específica al Reglament quins són els espais lliures de fum, per
tal de facilitar possibles modificacions posteriors, derivades de canvis de la normativa
general o canvis, motivats, del criteri inicial.
7- La redacció, pels tècnics de la regidoria d’Esports, d’un preàmbul o exposició de motius
del Reglament.
8- Donar per acabat l’estudi de la modificació del Reglament, de manera que la seva
redacció sigui la que resulti de realitzar les modificacions acordades en aquesta sessió,
més el preàmbul i/o exposició de motius. En tot cas si hi ha algun aspecte més a
comentar , la Comissió d’Estudi, es podria tornar a reunir.
9- Sol·licitar informe al Secretari municipal per portar al proper ple l’aprovació inicial
Amb l’acord de tots els presents, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.
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