CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DE MONISTROL DE MONTSERRAT.
Monistrol de Montserrat, 6 de juliol de 2017.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels
ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’aprovació del projecte
d’ordenança, es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Monistrol
de Montserrat, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius
potencialment afectats per la futura norma i sobre:
1.
2.
3.
4.
5.

Antecedents
Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:
a. ANTECEDENTS
El vigent reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals fou aprovat pel Ple en data 29 de juny
de 2004. Durant tots aquests anys no s’ha procedit a aprovar cap canvi en la norma reglamentària.
Desprès de més de 10 anys es detecta que la realitat de les instal·lacions i la seva utilització ha canviat
prou com perquè es faci necessària una actualització del reglament.
b. PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Per una banda la iniciativa pretén incorporar totes les instal·lacions esportives vigents i fer-ne una breu
descripció d’acord amb les dades municipals i la informació que figura en el cens d’equipaments
esportius de la Generalitat de Catalunya.
També s’ha detectat un major nombre de sol·licituds d’autorització de les instal·lacions esportives per
part dels usuaris i es vol establir un protocol que permeti tramitar amb agilitat i seguretat jurídica
aquestes peticions.
Finalment, es volen revisar les normes generals d’ús de les instal·lacions i fixar-ne d’específiques en
funció de la tipologia i característiques de cada instal·lació, ja que hi ha queixes d’usuaris i propostes de
millora per part dels mateixos responsables de la instal·lació.
c. LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
L’actualització del reglament de les instal·lacions esportives municipals troba la seva necessitat en els
propis canvis plantejats i al mateix temps pretén vetllar més activament pels interessos generals de
l’Ajuntament mitjançat la protecció de seu patrimoni afectat al servei públic. 3

d. OBJECTIUS DE LA NORMA
Serien els següents:
- Adaptar a la legislació vigent el reglament actual (el decret 95/2005, de 31 de maig pel qual s’aprova el
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, determina que els equipaments que
donin serveis esportius han de disposar d’un reglament d’utilització que ha d’estar a l’abast de tots els
usuaris de la instal·lació).
- Regularització de l’ús dels espais esportius, aclarint aquells que estan subjecte a autorització
administrativa d’aquells que no.
- Fomentar la convivència i les conductes cíviques entre tots els usuaris.
e. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES
Un plantejament basat en no abordar la modificació del reglament d’ús de les instal·lacions esportives
comportaria la necessitat de continuar aplicant l’actual amb les conseqüències que actualment patim
com la inseguretat jurídica per les mancances regulatòries.

