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Secció I. Disposicions generals
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

14494

Reglament d'usos de la pista de skate de Palmanyola

D'acord amb la normativa vigent, en particular:
Llei 30/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
Llei 19/13, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LETAIPBG)
R.D. Legislatiu 2/04, de 24 de juny pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF).
Amb la posada en funcionament de la nova pista de skate construïda a Palmanyola, a través de subvenció concedida pel Consell de Mallorca,
s'imposa la necessitat d'elaboració i aprovació d'una normativa que reguli els usos, les normes, horaris, responsabilitats i sancions (si les hi
hagués) que impedeixin els mals usos de la instal·lació, alhora que regulin la seva conservació, amb el degut respecte a les normes de
convivència, no tan sols en el recinte sinó pel que fa al descans, nivells auditius i molèsties en general a la població.
I als efectes d'actuacions prèvies en matèria d'aprovació del Reglament d'usos de la pista de Skate de Palmanyola, d'acord al que regula l'art.
133.1 LPACAP, se sotmet a informació pública i participació ciutadana el text del futur Reglament, el text del qual s'insereix a continuació.
TEXT DEL REGLAMENT
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
1.- L'objectiu primordial d'aquesta normativa és definir el conjunt de regles, d'obligat compliment, per a totes aquelles persones que
lliurement i si així ho desitgen puguin utilitzar les instal·lacions de la pista de patinatge i skate de l'Entitat Local Menor de Palmanyola.
2.- L'accés a la pista suposa l'acceptació de la present normativa i el seu estricte compliment.
ACCÉS A LES PISTES.
3.- No es permet l'accés a menors de 10 anys sense acompanyament d'un adult responsable.
4.- Està permesa la utilització de patins, patinets i skate; quedant totalment prohibida l'entrada al circuit amb bicicletes, bmx, o scooters. En
cap cas podrà entrar cap vehicle a motor.
5.- Queda totalment prohibit fumar en el recinte.
6.- Està absolutament prohibida l'entrada i consum de begudes alcohòliques, l'incompliment serà sancionat d'acord amb la normativa vigent.
Així com per a qualsevol tipus de substàncies estupefaents.
7.- No està permès el consum de cap tipus d'aliments o begudes dins de la pista, especialment pipes, cacauets o altres amb closca.
8.- Queda absolutament prohibit romandre com a espectador enmig de les pistes o entorpint el seu ús.
NORMES D'ÚS.
9.- No es pot accedir a la pista amb calçat mullat, o dipositar objectes, tipus impermeables o paraigües a les rampes.
10.- No mullar les rampes amb cap tipus de líquid.
11.- Queda totalment prohibida la utilització de cera o altres productes lliscants directament sobre el tub metàl·lic (coping).
12.- Les rampes no s'utilitzaran com tobogans.
13.- No està permès posar obstacles addicionals.
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14.- És obligatori respectar normes de convivència i comportar-se correctament.
15.- No es permet l'ús sense samarreta o peça de vestir en el tronc superior.
16.- Tots els usuaris han d'utilitzar la pista de forma segura, evitant topar amb altres usuaris.
17.- És altament aconsellable l'ús de casc, així com de proteccions en genolls, colzes i canells.
HORARIS D'UTILITZACIÓ.
18.- Únicament es pot fer ús de les instal·lacions en els horaris fixats a aquest efecte.
19.- L'horari que regirà la instal·lació és el següent:
Gener a abril

des de les 09'00 fins a les 19'00 hores

Maig a setembre

des de les 09'00 fins a les 21'30 hores.

Octubre a desembre

des de les 09'00 fins a les 19'00 hores.

20.- No es permet l'ús de la instal·lació abans, o després, dels horaris assenyalats.
RESPONSABILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ.
21.- L'Entitat Local Menor de Palmanyola NO ES FA RESPONSABLE d'accidents o danys que puguin patir usuaris o espectadors, pel mal
ús de la instal·lació, negligència o altres imputables a les seves pròpies persones, quedant aquests sota la completa responsabilitat d'aquests
usuaris .
RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS.
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22.- En tot moment s'haurà de complir amb l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic dins de
l'Àmbit de l'ELM de Palmanyola. (BOIB 141 de 8 de novembre de 2016), interposant (si a això hagués lloc) les sancions pertinents.
23.- Si la infracció ocasiona deteriorament, trencament o desperfecte de les instal·lacions el/la/els infractor/s/es hauran d'abonar l'import de
les reparacions o reposició de materials que s’hagués de fer.
24.- Dels danys ocasionats per menors d'edat seran responsables els pares, mares, tutors o els que els tenguin sota la seva custodia.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- Aquesta normativa entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi
transcorregut el termini assenyalat a l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Segona.- Un cop aprovada definitivament la present norma, l'Entitat Local Menor de Palmanyola, l'exposarà a través de tauler d'anuncis,
pàgina web i altres xarxes socials de les que disposa, així com publicar un resum en el circuit de la pista.

(29/11/2017)
El Batle de l’ELM de Palmanyola,
Antonio Muñana Sánchez
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