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INFORME DE SECRETARIA
ASSUMPTE: proposta presentada per la comissió d’estudi d’un Reglament sobre l’ús de les
instal·lacions esportives i les piscines municipals
S’emet el present informe en compliment de l’article 3.3 lletra d) -1º del Reial Decret 128/2018
de 16 de març, que determina entre les matèries objecte d’informe previ per part del Secretari
l’aprovació o modificació d’ordenances i reglaments.
ESTUDI DE L’ESBORRANY
D’acord amb la comunicació de la secretària de la comissió d’estudi a la qual adjunta
l’esborrany definitiu, la Comissió d’estudi va finalitzar en data 22 de gener la seva tasca,
aprovant dit esborrany.
Per altra part, s’ha acreditat que s’ha realitzat el tràmit de consulta pública en Internet, sense
que s’hagin realitzat propostes al respecte per part de la ciutadania o de les possibles
associacions o entitats interessades.
Pel que fa a l’esborrany, he procedit a revisar el text del mateix, i considero que en general
s’adequa a la legalitat vigent. No obstant això, cal dir que, no obstant el que es diu al preàmbul,
sobre l’existència de dues normes prèvies i que s’entén que el nou reglament ve a substituirles, per raons de seguretat jurídica és convenient introduir una disposició derogatòria.
D’altra part, i pel que fa a l’entrada en vigor (Apartat 21è), per tal d’unificar criteris amb altres
normes reglamentàries municipals aprovades, proposem establir-la en una Disposició Final
amb el redactat que a continuació proposarem.
CONCLUSSIÓ
En conseqüència, s’informa favorablement l’aprovació inicial pel Ple de l’ajuntament del text
que ha elaborat la comissió d’estudi, si bé proposem millorar-lo afegint la següent Disposició
Derogatòria i substituint l’apartat 21è per la Disposició Final que a continuació indiquem:
“DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A l’entrada en vigor del present reglament queden derogats el reglament bàsic d'ús de la
piscina municipal de Torredembarra (BOPT núm. 182, de 8 d'agost de 2005) i el
reglament bàsic d'ús de les instal·lacions esportives municipals (BOPT núm. 67, de 21 de
març de 2006).”
“DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que
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preveu l'article 65.2 del mateix text legal, una vegada que, complerts els tràmits
establerts, el seu text aparegui completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.”
L’acord del Ple no requereix majoria absoluta.
Torredembarra, a la data de signatura electrònica.
El Secretari,
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