Ref. 5515/2019

Cunit, a data de la signatura electrònica
ANTECEDENTS

Vist que l’Ajuntament de Cunit té interès en tramitar la redacció del Reglament
d’ús d’Àrees de petanca i skate.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’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 la redacció definitiva del projecte de Reglament, caldrà substanciar
una consulta pública prèvia, a través del portal web de l’administració competent, per
recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma i/o modificació, sobre els aspectes següents:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Número: 2019-4264 Data: 18/10/2019

Vista la provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2019 instant l’inici del
procediment per a la participació ciutadana en el tràmit de consulta pública prèvia.

DECRET

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal 2019-0091 de data 17 d’octubre de 2019 que
literalment transcrit:

“La zona esportiva municipal és un àmbit de gran potencial per les seves dimensions i diversitat
d’usos als efectes de garantir una oferta a la ciutadania d’activitats saludables i formatives. En
aquests moments es troba estructurada en dos àmbits, una situada a nord relacionada amb els
esports de raqueta i lúdics i una altre central destinada al futbol. La part situada a sud mostra a
dia d’avui un important estat de degradació amb instal·lacions obsoletes i manifest estat
d’abandonament.
Dues iniciatives s’estan duent a terme en aquests moments als efectes de recuperar aquest
àmbit per a la pràctica esportiva. Per un costat un skate plaza, concepte novador en la citada
pràctica, que reconeix aquests àmbits, no tant com un conjunt d’obstacles de menor o major
dificultat, sinó un espai d’aspecte urbà, integrat en l’espai i que amb elements senzills permet
recorreguts llargs amb diferents nivells de dificultat. D’altre banda s’han efectuat unes senzilles
pistes de petanca que endrecen bona part de l’espai i que per el seu nombre i dimensió
permeten que s’efectuïn competicions atenent al nombre de participants possibles.
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DECRET DE L'ALCALDIA

En aquests moments es troba a punt de finalitzar les obres de l’skate parc, essent necessari
significar les regles de conducta sobra la nova instal·lació. Així mateix les de petanca es troben
realitzades, tot i que es preveuen accions addicionals per millorar-ne les condicions.
Vista la previsible recepció de la instal·lació i posada en servei durant el mes de novembre es va
demanar la seva reglamentació als efectes d’emplaçar un cartell indicador de les regles que
s’han d’establir amb el veïnatge proper i la resta d’instal·lacions.
D’acord amb la provisió la següent memòria ha d’atendre als aspectes següents:

o

Evitar conductes poc respectuoses o inadequades.

o

o

b)

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La necessitat s’identifica per raó que en el moment actual no existeix una instal·lació
d’aquestes característiques, que ha estat durant molt de temps una demanda dels
skaters de Cunit i que per la seva formalització albira la possibilitat de rebre usuaris
d’altres municipis. Es fa imprescindible l’aprovació en aquest moment i de forma prèvia a
la imminent posada en servei, anticipant-se a les possibles problemàtiques expressades i
definint les normes de conducte en un rètol previst en el projecte d’obres, amb les
indicacions d’ús i comportament. Altrament, seguint el mateix criteri, incorporar aquests
aspectes a les pistes de petanca ha de garantir la correcta relació entre dos equipaments
tant diferenciats.

c)

Objectius
Assolir un ús adequat de les noves instal·lacions en un règim de bona convivència i
respecte entre les dues pràctiques esportives i d’aquestes amb el veïnatge.
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o
o

No generar molèsties als veïns.
Evitar usos nocturns a la pista per evitar sorolls o usos diferents als previstos.
Evitar que es malmetin les instal·lacions per un ús incorrecte als efectes de facilitar
un bon manteniment atenent el seu cost elevat.
Evitar conflictes i garantir la bona convivència entre dos usos que tindran perfils
d’usuaris d’edat molt diferenciada, ja que l’usuari de l’skate plaza es belluga en
franges d’edat molt joves mentre que les petanques tendeixen a franges d’edat més
madures.
Evitar conductes perilloses o inadequades a les instal·lacions que puguin posar en
perill a les persones usuàries o les que observen l’activitat.
Evitar conflictes generacionals entre les diferents franges d’edats.
Preveure els protocols d’acció en cas d’accident.

o
o
o

Número: 2019-4264 Data: 18/10/2019

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
No existeixen en l’actualitat problemes sobre l’àmbit i la iniciativa respon a anticipar-se a
les problemàtiques conegudes per espais de similars característiques on l’ús intensiu de
les instal·lacions ha generat conflictes amb el veïnatge i la resta d’usuaris. Així la norma
ha de preveure, més que resoldre els aspectes següents:

DECRET

a)

Atorgar al municipi de Cunit certa referència en la pràctica d’aquestes disciplines
evidenciant la compatibilitat generacional en l’ús compartit dels espais.
Mitigar l’impacte que la posada en servei d’aquests espais pugui tenir respecte de
l’entorn i el medi ambient.
Donar una alta prestació als usuaris establint unes regles d’ús efectives per el gaudi de la
ciutadania.
Fer que l’Ajuntament tingui rellevància proactiva en l’ús de les instal·lacions, fomentant
l’ensenyament de la pràctica de l’activitat, involucrant als usuaris locals i donar pautes de
conducta responsable.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Determinar l’horari d’ús a l’estiu i a l’hivern.
Determinar i acotar les possibles regulacions especials per a campionats,
exhibicions o usos de caràcter especial.
Determinar les regles de comportament, d’ús i manteniment de les instal·lacions
així com les prohibicions que regeixin per l’àmbit.
Fixar les possibles infraccions i sancions aplicables en cas d’usos irregulars.
Establir el règim d’ús i les necessitats o no d’autorització prèvia per l’ús de les
instal·lacions.
Regular els horaris i normes per les possibles comticions, si s’escau.
Regular la necessitat o no de pagar per l’ús de les instal·lacions i fixar-ne la quantia.
Establir el protocol d’actuacions en cas d’accident o incidència per l’ús de les
instal·lacions.
Determinar normes de conducta i els límits d’edat per ús de les instal·lacions si
s’escau.
Determinar el redactat que ha de constar en el rètol previst en projecte indicatiu
dels aspectes bàsics que reculli la norma.
Un telèfon de contacte al qual acudir en cas d’incidència”

Atès que l’Ajuntament de Cunit té interès en tramitar la redacció del Reglament
d’ús d’Àrees de petanca i skate.

Vista la provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2019 instant l’inici del
procediment per a la participació ciutadana en el tràmit de consulta pública prèvia.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’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 la redacció definitiva del projecte de Reglament, caldrà substanciar
una consulta pública prèvia, a través del portal web de l’administració competent, per
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o
o

Número: 2019-4264 Data: 18/10/2019

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Als efectes d’assolir els objectius plantejats es proposa que el reglament pugui respondre
als aspectes següents.

DECRET

d)

recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma i/o modificació, sobre els aspectes següents:
e)
f)
g)
h)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Fonaments jurídics

Els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, dels ens locals.

L’article 133.1 de la Llei 39/2015, en relació a la substanciació d’una consulta pública
prèvia a l’aprovació del projecte de norma amb rang de reglament.
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics
RESOLC
d’ús d’Àrees de

Segon.- SOTMETRE a consulta pública prèvia l'elaboració de la norma en el portal
Web d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133.1 LPAC,
per un termini de deu dies naturals a comptar des del dia següent de la seva publicació
(s'adjunta com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta
pública)
Segon.- CONSTITUIR la Comissió d’Estudi per a la redacció Reglament d’ús d’Àrees
de petanca i skate, amb la composició següent:
Presidenta:
- L’alcaldessa, Sra. M. Dolors Carreras Casany, o regidor/a en qui delegui,
Vocals
-

Sra. Yolanda Sánchez Monterrubio, Regidora d’Esports,
Sr. Xavier Lorenzo Torres, Regidor de Serveis generals,
Sr. Miquel Àngel Belda Montava, tècnic d’esports,
Sr. Isidre Roca Burés, arquitecte municipal,

Codi Validació: 7JZDR5SSSZ59MNPRA2TKKF76C | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Primer.- INICIAR el procediment per a redacció del Reglament
petanca i skate.

DECRET

L’article 128 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que aprova la Llei de procediment
administratiu general de les administracions públiques, reconeixent la potestat
reglamentària dels governs locals.

Número: 2019-4264 Data: 18/10/2019

L’article 8a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya

-

Sr. Javier Moreno López, Sotscap de la Policia Local,
Sr. Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria.

Secretari/ària de la Comissió:
- Sra. Aïda Andrés Casas o persona en qui delegui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als regidors i personal tècnic de la corporació
designat com a membre de la Comissió d’Estudi.
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M. Dolors Carreras Casany

En dono fe.
El Secretari,
Jordi Gasulla Sabaté

DECRET

L'Alcaldessa

