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Expedient núm. X2020000473 - 1218-000001-2020 

 

 

La secretària de l’Ajuntament,  

 

CERTIFICA: 

 

Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 22 de gener de 2021 ha 

adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 

 

 

Títol: Aprovació inicial de la modificació del Reglament de la piscina 

municipal. 

 

Text: 

Vist que per mandat de l’Alcaldia s’ha incoat un expedient que té per finalitat 

aprovar la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions de la piscina 

municipal de Molló. 

 

Vista la proposta de modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions de la 

piscina municipal de Molló que es transcriu a continuació: 
 

- Modificar l’article 2 que queda redactat de la següent manera:  

 
“Article 2. Instal·lacions. 

 
1. Les instal·lacions de la piscina municipal són unes instal·lacions esportives 
recreatives que tenen dos basos d'aigua; l’un és de 14 m x 7 m i d’1,5 m de 
profunditat; i l'altre que és de 4m. de diàmetre, d'escassa profunditat (0,5 m.), 
dedicat al bany dels infants. 
2. Les instal·lacions de la piscina municipal també compten amb una zona de gespa, 
vestidors, local de farmaciola, sala de màquines i d'una zona de bar.” 

 
- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 5 que queden redactat de la següent manera:  

 
“Article 5. L'accés a la instal·lació. 

 
2. En tots els casos els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o bé el tiquet 

d'entrada en qualsevol moment que el personal de la piscina ho requereixi. 
3. La pèrdua del carnet d’abonat comportarà el pagament del mateix i la sol·licitud 

per escrit d'un de nou. El carnet d'abonat serà un carnet de temporada que caducarà 
quan acabi la temporada d'estiu.” 
 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 6 que queden redactat de la següent manera:  
 

“Article 6. Horaris 
 
2. L'horari que les instal·lacions estaran obertes al públic serà el determinat per 
l’Ajuntament de Molló a cada temporada. Fora d'aquest horari l'accés a les 
instal·lacions de la piscina es troba restringit a personal autoritzat per l'Ajuntament 
de Molló. 
3. En cas de pluja, tempesta, llamps o mal temps, l’Ajuntament es reserva el dret de 

tancar les instal·lacions sense previ avís.” 
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- Modificar l’article 8 que queda redactat de la següent manera:  

 

“Article 8. L'entrada dels animals. 
 
No està permesa l'entrada d'animals a les instal·lacions de la piscina municipal, 
excepte en el cas de gossos pigall.” 
 

- Modificar l’article 9  en relació a les normes per als usuaris, que queda redactat de la 

següent manera:  
 
“Article 9. Les normes per als usuaris. 
 
1. Cal respectar totes i cada una de les instal·lacions i material del recinte. 
2. No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una 
persona major d'edat o bé que el pare, mare o tutor legal hagi presentat per escrit 

una autorització per l’entrada d’aquest menor sense acompanyant. Aquesta 
autorització eximeix de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament en cas d’accident o 
incident. 
3. És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones. 
4. No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de la gespa. 
5. Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes exteriors.  
6. En la zona dels vestidors i a dins dels vasos d’aigua de la piscina no es podrà 

menjar, beure o fumar. A la zona de la gespa, tampoc és permès menjar productes 
amb closca.  
7. No és possible fumar en tot el recinte d’acord a la normativa. Es podrà fumar a la 

sortida de l’equipament, i es podrà tornar entrar ensenyant el tiquet d’entrada o 
abonament al personal.  
8. No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà fer ús de 

les papereres. 
9. A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de 
música o similars. 
10. No es pot utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte a la zona 
del bar) 
11. Cap persona afectada per malalties transmissibles o aquelles que siguin 
contagioses de pell (fong, peus d'atleta, berrugues a les plantes del peu, dermatosis, 

afeccions de mucoses, otitis, conjuntivitis,...) podrà fer ús de la piscina i dels 
vestidors. 
12. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes han de 
contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar, córrer ni 
practicar jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.  
13. Per tal de no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb 

matalassos inflables, ni amb cap altre objecte que pugui causar molèsties a terceres 

persones.  
14. Està prohibida la pràctica del nudisme. 
15. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident. 
16. En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci 
el personal responsable d'aquesta. 
17. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista o persona responsable del 

servei, així com obeir-lo. 
18. L'usuari haurà de respectar els horaris fixats per l'accés a les instal·lacions de la 
piscina al públic. 
19. No està permès entrar begudes o menjar al recinte que no s’hagin adquirit al bar 
de la mateixa instal·lació.  
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20. No està permès tirar-se de cap a la piscina, a fi d’evitar accidents 
cranioencefàlics.” 

 

 

Vist l'Informe de Secretaria de data 19 de gener de 2021 i de conformitat amb el 

que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 

63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:   

 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d'ús de les instal·lacions 

de la piscina municipal de Molló que es transcriu a continuació: 
 

- Modificar l’article 2 que queda redactat de la següent manera:  
 
“Article 2. Instal·lacions. 
 

1. Les instal·lacions de la piscina municipal són unes instal·lacions esportives 
recreatives que tenen dos basos d'aigua; l’un és de 14 m x 7 m i d’1,5 m de 
profunditat; i l'altre que és de 4m. de diàmetre, d'escassa profunditat (0,5 m.), 
dedicat al bany dels infants. 
2. Les instal·lacions de la piscina municipal també compten amb una zona de gespa, 

vestidors, local de farmaciola, sala de màquines i d'una zona de bar.” 
 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 5 que queden redactat de la següent manera:  
 
“Article 5. L'accés a la instal·lació. 

 
2. En tots els casos els usuaris hauran de presentar el carnet d'abonat o bé el tiquet 
d'entrada en qualsevol moment que el personal de la piscina ho requereixi. 
3. La pèrdua del carnet d’abonat comportarà el pagament del mateix i la sol·licitud 

per escrit d'un de nou. El carnet d'abonat serà un carnet de temporada que caducarà 
quan acabi la temporada d'estiu.” 
 

- Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 6 que queden redactat de la següent manera:  
 
“Article 6. Horaris 

 
2. L'horari que les instal·lacions estaran obertes al públic serà el determinat per 

l’Ajuntament de Molló a cada temporada. Fora d'aquest horari l'accés a les 
instal·lacions de la piscina es troba restringit a personal autoritzat per l'Ajuntament 
de Molló. 
3. En cas de pluja, tempesta, llamps o mal temps, l’Ajuntament es reserva el dret de 
tancar les instal·lacions sense previ avís.” 

 
- Modificar l’article 8 que queda redactat de la següent manera:  

 
“Article 8. L'entrada dels animals. 
 
No està permesa l'entrada d'animals a les instal·lacions de la piscina municipal, 
excepte en el cas de gossos pigall.” 
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- Modificar l’article 9  en relació a les normes per als usuaris, que queda redactat de la 
següent manera:  
 

“Article 9. Les normes per als usuaris. 
 
1. Cal respectar totes i cada una de les instal·lacions i material del recinte. 
2. No es permetrà l'entrada a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una 
persona major d'edat o bé que el pare, mare o tutor legal hagi presentat per escrit 
una autorització per l’entrada d’aquest menor sense acompanyant. Aquesta 

autorització eximeix de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament en cas d’accident o 
incident. 
3. És obligatòria la utilització dels vestidors per a homes i dones. 
4. No es podrà entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de la gespa. 
5. Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes exteriors.  
6. En la zona dels vestidors i a dins dels vasos d’aigua de la piscina no es podrà 
menjar, beure o fumar. A la zona de la gespa, tampoc és permès menjar productes 

amb closca.  
7. No és possible fumar en tot el recinte d’acord a la normativa. Es podrà fumar a la 
sortida de l’equipament, i es podrà tornar entrar ensenyant el tiquet d’entrada o 
abonament al personal.  
8. No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina, caldrà fer ús de 
les papereres. 
9. A les instal·lacions no es podrà accedir amb neveres, cadires, para-sols, equips de 

música o similars. 
10. No es pot utilitzar envasos de vidre en cap zona del recinte (excepte a la zona 
del bar) 

11. Cap persona afectada per malalties transmissibles o aquelles que siguin 
contagioses de pell (fong, peus d'atleta, berrugues a les plantes del peu, dermatosis, 
afeccions de mucoses, otitis, conjuntivitis,...) podrà fer ús de la piscina i dels 

vestidors. 
12. S'ha de mantenir la pacífica convivència entre els usuaris, els banyistes han de 
contribuir a mantenir l'ordre i un ambient agradables, sense cridar, córrer ni 
practicar jocs perillosos, tant a dins com fora de l'aigua.  
13. Per tal de no molestar d'altres banyistes, no es pot jugar ni amb pilotes ni amb 
matalassos inflables, ni amb cap altre objecte que pugui causar molèsties a terceres 
persones.  

14. Està prohibida la pràctica del nudisme. 
15. Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti risc d'accident. 
16. En tot moment caldrà seguir les recomanacions de bon ús de la piscina que faci 
el personal responsable d'aquesta. 
17. Cal seguir sempre les instruccions del socorrista o persona responsable del 
servei, així com obeir-lo. 

18. L'usuari haurà de respectar els horaris fixats per l'accés a les instal·lacions de la 

piscina al públic. 
19. No està permès entrar begudes o menjar al recinte que no s’hagin adquirit al bar 
de la mateixa instal·lació.  
20. No està permès tirar-se de cap a la piscina, a fi d’evitar accidents 
cranioencefàlics.” 

 

 

Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini 

mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat 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 tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests 
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puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 

estimin pertinents.  

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament, 

adreça https://www.mollo.cat/reglaments. 

 

Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 

termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació del 

reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 

necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament, 
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