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consistent en la rcalitzaci6 d'un cstudi de
gesti6 per a la dinamitzaci6 de Ics aClivitats per als jovcs de Porqucres que cs
podran porlar a tcrITIC al local de Can

Carrcrcs, la qual cosa cs fa publica per a
coneixcment general.
Porqucres, 22 de febrcr de 200 I , L' Alcalde. Sigmu: Xavier Gifra i Dame.

Num.2.641
A,JUNTAMENT DE
LES PRESES
Edicte

El projccte es troba exposat a la
Secretaria de I' Ajuntament de QlIart
durant el termini de lrcnta dies a partir de
la pubJicaci6 del present anunci HI BOP,
per tal que es plIguin formular les al·legacions que cs considerin convenienlS.
Qtiarl, 21 de febrer cle 200 1.L'Alcaldc. Signa!: Perc Cabarrocas i Sit·
jes.

niqlles, planols, estat d' amidamcnts, projecte de seguretat i salul, i pressupost pCI'

Num.2.648
A,JUNTAMENT DE
REGENC6S

Num.2,653
A.lUNTAMENT DE
SANT FELIlJ DE GUiXOLS
Area d'Administr3cio General

import de 10.83'1.496 ptes.l65.116,63
Buros (IVA vigell1 inclos), redaelat per
I' Arquitectc i cis servcis tccnics municipals.
Salt,' 21 de I'ebrer de 2001.L'Alc~llde. Sign,ll: Jallllle Torramacl6 i
Rib'lS.

Etliete

AlUlI/ci

EJ PIc de I' Ajuntament en sessie celcbrac!<l cl dia 20 de fcbrcr de 2001, aprov~l

inicialment e1 pressupost de ]'cmprcsa
municipal Empris, SL aix! com cl prcssu-

post consolidat de la Corporaci6:
Eis pressupostos romandran CXpOSalS
al public pel termini de quinzc dies, a
partir de la publicaci6 d'aquesl cdicte en
c1 Butlletf Oricinl de la Provincia, als
dcctes d'cxamcn i reclamacions. En el
suposit que no es presentin reclamacions
qucdaran aprovats del'initivament sense
nccessitat de nou acord.
Lcs Prescs, 27 de febrer de 2001.L' Alcalde. Signal: Daniel Terradcllas i
Redan.

EI Pie Municipal de I' Ajuntament de
Regenc6s, reunit en sessi6 ordinaria de
data 20 de I'ebrcr de 2001, va aprovar inicialment l'Estudi de Detail de la Unitat
d' Aettl<wi6 num. 7, delimitada a les N.or~
mes Subsidiaries de Planejament' del
municipi, redactnt per I' Al'quitecte Daniel
F61ex Xutgla. Aqucsi projeclc estara
cxposat al public pel termini de vint dies,
a partir de I'endellla de la publicaci6
d'aqucst edicte al ButJletf Oncial de la
ProvIncia, per tal que lei; personcs inte~
rcssadcs puguin prescntar lcs al:leg<lciolls
i reclamacions que estimin oportulles.
EI qlle cs fa public per general conei~
xClllenL
Regenc6s, 21 cle fcbrer de 2001.L' Alcalde. Signal: Josep Rubau i I3lanch.

No havenl-sc prescntat al.lcgaciolls
contra el Rcglamcnt de funcionamcnt
intern de la piseina municipal "La Co["xera", aprovat pel PIc de l' Ajuntament ell
sessi6 de 20/1 112000; de confonnitat amb

I'article 66 del Decre! 179/95, de 13 de
juny, pel qu,ll s'aprov<t cl Rcglamenl
cI'obres, activitflts i scrveis dels ens
locals, C$ Iranscriu per a la sevl.l entrad,l
en vigor, quan hagi Inl1lSCOrregut eJ lcr~
mini de quinze dies hi\bils des del dia de
la seva pUblicaci6 en el BOP de Girona.
d'aeord 11mb cl previsl i.I l'aJ'lide 65.2 de
In Uei 7/95, de 2 d'abril, regliladora de
les bases de rcgim local.

REGLAMENT D'OS I FUNCIONAMENT INTERN DE I..A PISCINA
MUNICIPAL DE "LA CORXERA".

Num.2.621
A,JUNTAMENT DE
QUART

ARTICLE I: OIlJECTE.
a) AqllcSt rcglarnellt te per Objcclc
regular 1'11S i el l'uncionamcnt de In piscinn de h1 COrXef<l, de litularitil! lllunici~
pal, i gestionada mitjan<;ant conccssi6
administrat iva.
.
b) El concessiollmi prestm~ cl scrvc.i
d'aeord <lInb l'estab1crt en llqucsl Rcglamenl, a la normativa general de piscines
d'us pliblit:, al plet: de clausulcs economic
,ldll1inislf1Hjycs j teeniques de la concessi6, i a la pr<Jpia proposta present ada pel
cOllcessionari que va donal' 1I0c a ]'acJjU'~
cJicaci6.
Correspondra al eoncessionari cl
compliment
de les obligacions
que
I'csmcntada normativa irnposa al (itular
de la piscina.
c) L' AjuntCllllcnt de Sanl Fcliu de
Gufxols com a ens concedelll, podri\ ordenar discrccionalmcnt lcs modific,lcions

Allllllci

Num.2.669
. A.HJNTAMENT DE
SALT
81 PIc de I' Ajuntamcnt en sessi6
ordinaria duca a (erene el dia 5 de I'cbrer
de 2001, va adoptar, cis segOents acords:
Primer,- Aprovar inicialmcm el pro~
jectc d'obra ordinaria titulada "Constru<,>
d6 d'un diposit d'emmagat7.cment
d'aigua per a servei tmmicipal", amb un
pressurost d'cxecuci6 per contractu de

35.325.910 ptes.
Segon.- Sotmetrc el projecte esrnental
a informaci6 publica per un perfode de
trenta dies mitjan9ant la publicaci6 d'un
anunci al BOP j al tauler d"llluncis de

I' Ajuntament.

>:;u

Etliete

En compliment del que estableix
"article 38.2 del Reglamcnt d'obrcs, nctivitals i servcis dels ens locals, es fa
public que la Comissi6 de Govern en scssi6 ceJcbrada el diu 15 de fcbrer de 2001,
ha resolt l'al·legaci6 presentada i aprovat
dcl'initivament 01 projectc de reurbanitzaci6 de la Pla9" Vcrdaguer, que cs composa de Memoria, PIce de condicions tec-

.. ,
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que l'inlcr~s pliblic cxigcixi en 01 scrvci.
sells. j}cljudici del mantcnimcnl de l'cquilibri cconbmic de 1(1 cOllccssi6.

d) Corrcspondra a I' Ajunlamcnl la fiscaliti'.aci6 de In gcsti6dcl scrvci en In
scva doblc condici6 d' Adminis!rl.H.:i6 que
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atribu'lda
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control

d'aqucslcs

instal.J'H.:ions csportivcs, i d'cns titular del
scrvci.
ARTICLE 2: INSCRIPCI6.
a) Quan una persona manifcsti cl seu
intcrcs per nbonar-sc a In instal.laci6, so Ii

cntrcgal'i'l"

lIll

Il'iplic infol'matill (tipus i

I)) En cl cns de que lllgun abonat/da es
trobi en 1I1}a Siltmci6 cxccpcional, que
I'impossibiliti fer (IS de les instnl.lacions
(operncio, accidcnl, clllbariis compli·
cat ... ), podd\ sol.licitar In baix,llemporal
per un pcrfoclc maxim d'un any. Durant la.
baixa tcmporal, no sc Ii cobraran les quo·
les mensuals.
c) Tnlnscorrcgut eltcrmini maxim de
3 mesas 0 d'un any de baixa temporal,
segons cs tracti del suposit a) () ·b) anle
riors,sense que I'abanal sol.liciti tamar a
fer cfcctiva la quota mensual, p,)ssaril a
ser donat de baixa definitivament.
v

cmaclcrfstiquc5 d'abonamcllt, horaris dels

difcl'cnls cspais i scrvcis inclosos). aixf
com'un fullct6 amb les Ilonnes d'us de la
illstal.laci6.
11) Per fornmlitzar I'alla caJdra aponar
la scgilcnt dOCUlllcntm:i6:

I f"Olograt'ia
· I roioco!,;" del DNI
, I fOloei)pia de la llitireta d'cstalvi 0
comptc correllt on vulgui domiciliar el
pagameilt dcls rebuts Illensuals.
, EI comprovanl d'ingr6 dels drcts
d'inc:<;cripci6 (mHtrfcula)i dc la primcra
quola mensual.
· EI full de sol.licillld d'abotl<lmclll.
· EI rebut de les norlllCS d'lis i com~
proll1fs de rcspeetar.lcs.
· Els mellors de 12 any,'; haman dc
pamlr \lml allloritzaci6 paterna.
· En cl cas d'ahonamcnt familiar,
s'hi1llr~ dc dUl' llllecnifit:al d'empadrona~
mcnl 0 lIibrc de (ll/nfna.
c) No es podd'l realitzar la inscripci6
fins que l'abonal no apot'li tota la docu·
Il1Clllilci6 i si 1m efectmll J' ingrcs, peri) no
ha rortllillilzat 1:1 inscripci6, podd'l lltilit~
zaria in:"lal.1nci6 de for,ma provisional.
FillS que I'abon:lt no disposi dc carnet, podri'! acccdir amb el full d'ingrcs.
ARTICLE 3: BAIXES.
:1) Si I'ilbollal entrcga la sol.licitud de

b:lixa desprcs del din 24 del mes, corn
que ja CStilri'l cfcclllnda In facluraci6 del
Illes scgllenl. ho haura de nOlificar a la
se\'ll cntilat ballci'lria per tal quc no Ii
carrcguin cI rebut.
b) No s'aCcCplllri'l cap baixa per lelc·

ARTICLE 5: INSCRIPCI6 A CURSOS:
<I) Quan lIna pcrsOna eslil inleressacJa
a rClllitzfIf un curs d.'activilats aquil1iqucs,
en primer lIoc. es comprovari'l cn el (lill
del servei corresp,onent si hi ha places. En
cas contrari, s'illlelltnrl'l derivar a la persona cap <litre din i/o hora en que sf hagi
disponibilil<lt. En cas que aixb no sigui
possible, se Ii inscriuru a la lIista
d'cspera.
b) A tots cls inserits, se'ls hi entre~
gara un doculllcnt <Jlllb In nonnativa per a·
cursos, en el qual s'indicaril el curs al
qual s'ha inserit i la d<lla Iirni! pCI' elllre~'
gar cl full d'ingrcs a la rceepci6 de la ins~
tal. \;:lci 6.
d) En cas de HiSla d'espera, lindran
prefcrcneia cis residents empadron<lIS a
Sant Peliu de Gufxols.
c) Als inscrils cn cls cursos que ereeluin el pag,-lI11ent amb el full d'ingres,
se'ls informara que disposcn de dos dies
per realilzar cl pagamctlt. Si duranl aquest
pcrfodc no han cntrcgat en rccepci6 el
comprovanl d'ingrcs, perdrnll cl <lrel a la
plar;a.
f) Si un curs s'omplc i hi ha Ilista
d'cspcra, s'intcntara lrucar per tderon a
lcs persones que no han efcctul.1t l'ingr6s
per avisar-Ios que si no entrcguen cl full
d'ingres nquell llHlteix dia, la plac;n passaru al primcr de 1:1 lIista d'espera.

c) Quan lIll antic abonat vulgui tornar
:I dOIl:lr~Se d'alla, hauru de tornar a pagar
cis elrels d'inscripci6.

ARTICLE G: CAR NET.
Cada servci Ie ullS carnets assign<lts
en cis quais const<l la nomenclalUra del
ll1<Hcix i clllllmcro d'ordre. En el moment
de la inscripci6, si 1<1 persona paga amb
targeta $C Ii pot elltrcgar el sell carne!. A
la·rcsla se'ls elllrcgaru quan prcsentin a la
rcccpci6 cl rull cJ'ingrcs.

ARTICLi,4: IlAIXA TEMPORAL.
a) Els abollats podran, previa sol.lici·

<I) Hi ha dues lllocJalitats d'emrada

wd pCI' escrit .preselltada abans del dia 15
dclmcs anterior, obtenir ulla baixa telll
poral de fins a 3 lllesos durant laqual no
sc'ls cobrar~ les quotes mensuals i cs
rnanlindra la maldcula.

pUlllual:
. Joves i adults
, Infantil i gent gran
b) La forma de pagament sera en
efectiu 0 amb clatMon.

1'011.
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c) L'entrada punlual dona <lrel a In
ulilitzaci6 dcls cspais, corn si d'un "bonal
es tmcteS, peri) PCI' un sol dia,
d) Juntarncilt amb I'cnlrada s'cntre·
garh a I'usuari les norrnes <I'llS de la ins·
tal.laci6.
c) Eis mCllors de 10 <lnys hauran
d'annr acompanyats d'Ull adult, prcferenl·
ment un familim, que es fad cilrrcc d'cll
en tot moment.

ARTICLE 7: ENTRADA PUNTUAL.

,.).-

.,

ARTICLE 8: ACTIVITATS AquA·
TIQUES ESCOLARS.
<\) LA SESSI6. Cada sessi6 Ie lIlla
durada de 45 minu(s que cs eomplnbilitzaran des del moment que surlcn del yes·
tidor fins a Ii! tornad.l. Durant aqucsnl
franja horilria l'cnsenyallt de: l'aclivital cs
respons,lbilitzara del seu grup.
Fin<llitzada la sessi6, cIs alumnes es
posaran In seva indulllel1tllria (barn(ls,
sabatillcs... ) per dirigir-se 'lIs vcstidors
<lcompanyats per l'enseny,mt que cIs par'
Imil fins els responsables del cenlre edu·
cmiu. a !'elltrada dels Ycstidors, moment
en que finalitza la responsabilil<lt de
I' enscnynnl (J' acti vitats aquhtiques.
b) El coordinador tie la piseina fixarfl
el nombrc millim i mhim d'"lumncs per
cnscllyanl de cada curs.
LES INSCRIPCIONS
e) EI centre edllcatiu haudl de fer IIna
preinseripci6 en finalitzar la lempor,lda
anterior durant cl Illes de juny, detcrminant cl nornbre de nens i el curs que cur·
saran. Aquesta' preinscripci6 s'haura de
confirrnar durant la primer<l quinzcna de
selembre al Coordinaclor 0 Coordilladora
de les Activitals Aqualiqucs Eseolnrs.
d) Duranl In prirnera selmana d'acli·
vilal aquhlica, el centre cducatiu cs t'ar[l
rcsponsable de facilitar el lIislat d'alum~
nes espccificant el nom i cognoms, I'edal
i el curs dc I'alumnc/n, nix! com ti1mb6 si
cs traeta (]'un alulrlnc amb neccssitats
cdllcatives especials. Els Ilistats {\'alu111'
nes llauran dc SCI' c1efinitius a partir <let
dia 15 de novembn:.
CALENDARI
c) El calcnclari de les ACfivilals Aqui'l-

tiqlles Escol:.1rs qlJedara c5lablcn pel
calendari lectill dcls cenlres educatius.
EI centre llauru cl'nvisar <1mb antclaci6
suricienl cn cas de no poder <lssistir a
l'activiwt nqllatica per r<lons del propi
ccntrc (excllrsi6, resla de Carncsloltcs ..
preg6 de Nadal. .. ).
INDUMENTARIA DE PISCINA
f) Tots cis alullliles que cSliguin ins·
crils ell J'acliviUlI lwuran de fer ('.'I de 1<1
indurncnt;lria cspccffic<l de la pisein:l
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banyador (possibilitat de bikini), tovallola
o bamus (per als mes petits aconscllcm
barnus per la scva comoditat), casquet de
bany i sabatilles de piscina. Aquest equip
es obligatori per a tots cIs alumnes i cal
que cstigui rnarcat.

L'us de les ullcres de piscina 'lucda
sota In supervisi6 del propi ensenyant.

NORMATIV A DELS VESTIDORS
g) Per tal de no massificar cIs vcsti-

dars i pader portar a tcrmc cis objectius
cducalius, cl nombrc Illaxim d'acompan~
yants que podran introduir·se en cIs YCStidors sera de 5 personcs adultes (mares,
pares i/o professors del centre).

EL SEGUlMENT DE L' ACTIVITAT
h) El seguimcnt continual de l'aclivitat es reali!zara amb cis acompanyants
rcsponsablcs de cad a centre (professors 0
responsables). Els pares es poclran adrcc;ar
a ells/es per rebre informaci6 del seu
fill/a. En cas de tcnir lIna situaci6 irregular dins de I'nctivitat, el pare s"haura
d'adrcc;ar 'al responsablc del cenire i
aquest transmctra In situaci6 al coordina~
dar de la, instal·laci6.
i) En tot moment haud d'haver un
respons<.lblc del grup dins de 1<1
instal·laci6 a fi i efecte de tenir un scgui·
mcnt adequat de tots els alumnes j col.
laborar en tasques concretes que necessitcn cIs mes petits.
j) £1 professor/a del grup podra introduir~se en I'activitat aquatica semprc que
segueixi el funcionamcnt del grup, fent
tasques de supon i/o d'animaci6.
k) En finalitzar cada trimcstrc cs
determinara un dia de visita de pares, que
podran accedir a I'intcrior del recinle de
1'1 piscina, a les grades.

ELS lOCS ESCOLARS
I) AI lIarg de la temporada, cis alum·
ncs que nixi ho desitgin pod ran ins~
criure's als Jocs Escolars per tal de compClir amb altres alumncs. Els Jacs
EscoJars s6n organitzats pel ConselJ
Esco/ar del Baix Empordi'L
INFORMES DELS ALlJMNES
m).En finalilzar la temporada, In Piscina Municipal "La Corxera" fara lliurament al centre educatiu d'un informe per
a cadascun dcls alumnes, que especifiearu
el nivell que ha assolir, la seva aClitud i
les neeessitats que se Ii plantcgcn arrib<ll
'aqucst punt.
n) Previamcnt J l'inici de J'accivjUl[
aquutica eseolar,es signaru un convcni
entre el centre cducu'tiu que contracta el
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servei i la P.M. "La Corxera", en cl qual
es reflectiran cIs compromisos de funeio~
nament busies.
ARTICLE 9: QlJElXES I RECLA·
MACIONS.
a) Els usuaris dels serveis de la piscina P9dran formular queixes i reclama~
cions sobre els servcis i instal.lacions.
EI concessionari lindra fulls oficials
de reclamacions a disposLci6 dels lIsuaris
en el qual aquests pod ran fer cOllsrar les
mateixes per cscrit.
b) Si In queixa a 'reclamaci6 de
I'usuari no cs atesa en el termini J'un
mes, I'usuari podra fannular In mateixa
davant I' Ajuntamenl.
. L' Alcalde resolt1ra In reclamaci6 en eI
termini maxim d'un mes. En cas d'esti~
mar-se aquesta, I' Alcalde requcrira al
Director de la instal.1aci6 que adopli les
mesures necessaries per la corrccta prestaci6 del servei.
ARTICLE 10: NORMATIVA SANI·
TARIA.
EI concessionari sera responsablc del
fun'cionamcm, el rnantenimcnt" la salubritat i la seguretal de les piscines, d'ncord
amb el previst al Deerel de la Gcneralitat
numcro 95, de 22 de fehrer del 2.000.
ARTICLE II:" INFORMACI6 I
PlJBLlCITAT D' AQUESTES NORMES.
Les normcs gencrals d'us es facilita~
ran a I'abonnt en el moment de realitzar
In seva inscripci6. Aixl mateix, cadascun
dels espais de la instal.Jacia disposadi
d'un rolul, en lin 1I0c facilment visible,
amb Jes seves normes especifiques.,
ARTICLE 12: NORMATIVA ES·
PEciFICA DE CADA ESPAI:
a) Els usuaris de la piscina mantindran en tot moment un comportamcnt de
civismc i rcspecte a res altres persones, i
faran un bon us de les instal.lacions.
b) En cap eas sera permesa I'entrada
d'animals domestics al conjunt de In inslal.laei6.
.
DISPOSICI6 ADD/ClONAL: NOR·
'MATIVA ESPECiplCA DE CADA
ESPAI:
Cadascun dcls espais de la inslal.lac'i6
cs regir~\ a mes per les seves narmes espednques que riguren com a annexes I n 8
d'aquest Reglamenl.

ANNEX I
NORMES l)'lJTILITZACI6 DE
L'HIDROMASSATGE
CARACTERisTIQlJES:
Bany +
Massatgc (aire)

TEMPERATURA REC.: 33·35 gralls
TEMPS D'ESTADA: 5·10 minll"
HIGIENE: Dlltxar~se amb snb6 <lbans
el' entrar a I' hidromassatge.
CONTRAINDICACIONS: No oS
aconsellable per" dones cl11barassades, ni
persones amb varius.
RECOMANACIONS: RelllllHtismcs,
rcfredMs, fiHiga i estrcs;'
ALTRI;:S: Per utilitz{1f l'hidromassatgc cal pre mer cl bot6 vermcJJ (bomba
de massatge) i cl bot6 vcrd (bombn
d' ai re). Una vcgada fi nal itziHJa J' cstadll ;l
I'hidromassatge cal IOnu\r a pitjar cis
batons per parar.lo.
.

ANNEX II
NORMES D' lJTILITZACI6 DE LA
SAUNA
CARACTfiRiST[QlJES: Salina scca
TEMPERATlJRA REC: 80·90 gralls
TEMPS I)'ESTADA: 10·[5 minll[s
HIGIENE: Dutxar-se amb aigu,\
caJenta i sab6 abans d'clHrar a 1;1 Salln,l.
Portar una lovallola per estirar-se a scure
al bane.
CON'('RAINDICACIONS:Hipertcnsi6
arterial greu, malalties cardiavasculars,
varius, embari'ls i mala/tics card(aques.
Despres de mcnjar i de beure bcgudes
aleoh()liqucs.
RECOMANAC10NS: RClImatisrncs
cronies, refrcdals llcus, asm~ltics, brollquflics, furnaclors, traslorns nerviosos.
ALTRES: No Hrait<lr~sc ni dcpilar-sc.
Fer·nc un bon lis.
No ponar objccles rncli'lI·lics.
Els monors
de 14 <Inys podell
entrar.acompanY'Hs d'un adult reSpolls,,ble.

ANNEX III
NORMES D'lJTILITZACI6 SALA
FITNESS
CAPACITAT: 60 persone,
EDi\T: No 15s pennesa la lltililzaci6
de 1:l sal a <l menors·de 15 anys, IIcv,1l dels
horaris exclusius per il mcnors. Els jovcs
de J 5 a J 7 anys han de consullnl" prevja~
mcnt I' cnsenyant.
HIGIENE: Cal porlar una tovallola
per coJ.locar-la a sabre de les mi'lqllincs i
aparells.
RECOMANACIONS: Es acollsellable
u~ililzar la sala amb cl scglicnt equip:
*Roba csportiva (samarrctn, panla~
Ions curts
xnndall. .. )
*Calc;.al cspartiu
*No s'hi pot entrar amb:
Banyador, xanc!ctcs, Illullat, cl tors
nu,
fumant, vcstil de carrer
*S'hn dc fer un bon us de In sala de
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m1'tCJuincs i pesos (en cas de dubto
ndrcccu-vos a l'cllscnyant).
"'Els us-uaris amb nllincs individuals
han de guardar In fitxa de rutina de trc~
ball dins cl riL'(cr un cop llllitzada.
ALTRES: S'ha
respectar en tot
moment la I'csla d'usuaris i cis horaris
d'utilil7.m:i6 de In saJa.

Cal respectar cis horaris d'utilitzaci6
i seguir les indicacions del/la socorrista.
No os pennel I'entrada d'animals
domestics en el rccintc de la piscinn
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ANNEX IV
NORMES D'UTILITZACI6 SALA
POLIVAbENT
CAPACITAT: 30 persones
EDAT: No CS pcrmcsa la utilitzaci6
de la $illa a mcnor!' de J 5 anys, lIeVal dels

hor:lriscxclusitls per a mcnors. Eis jovcs
de 15 a 17 nnys ban de consultar previamenl l'cl1scnyant.

ANNEX VI
NORMES D'UTILITZACI6 BANY
DE VAPOR
CARACTERfsTIQUES: BailY de

vapor
TEMPEgATURA: 30-40 graus
TEMPS D'ESTADA: 10-15 minut'

HIGIENE: Cal dUlxar-sc amb aigun
calcnla i sab6 i eixugar-sc be abans
el'emrar al bany de vapor.
•
S'ha de porlar una tovallola per
posar-Ia al banco
CONTRAINDICACIONS: Varies
RECOMANACIONS, Malaltiesrespi-

RECOMANACIONS: Es aconsellable
utiJilzar In saln amb 01 scgLicnl equip:

*Roba csportivll (:wmarrcta. panta~
Ions curls. xandall...)
-Calvat espol'l ill
No s'hi pot cnlmr mnb:
"'Banyndor. xanclclcs. mull'll, 01 lors
IlU, flll1lant, vCSlil dc Ci.\frCr
S'hn de fcr Ull bOll us de la sala dc
m1'l.quincs i pesos (en cns de dublc adrecell-vasa I"cnsenyanl).
ALTRES: S'ha de 'respeclar en 101
momcnl In resta d'usuaris i els·hormis
d'utilitzaci6 de la sala.

ANNEX V
NORMES D'UTILITZACI6
CINA CUMATITZADA

, HIGIENE: Abans d'c1Hrar a I'aigufl
s'ha de passar per la dulxtl.
I~s oblig,llori cl casquet de bany.
t.s tlconsellnble dUlxar-sc amb sab6
c1esprcsde sorlir de I'aigua. •
I~s aconsclfnblc circular pcr la plalja
de In piscina :Hnb sabnlillcs de bany.
No cs permes IllCnj;:lr, beme 0 rumar
dins del recinle de la piscina.
No os pcrmet I'cntrada amb calva! i
mba de carrero
gECOMANACIONS: S'h"n de res-

pcclM cis cspais dcstinnls :1 les
difercnls ilCI,ivilal:oi (nataci6 lIiure, cursos,
rccrcaci6, competici6, ... ).
En cis carrers per a abonats cal nedar
circulant sempre pCI' la dreta.
.
Si cs fa scrvir Il1nlcrial cal rclornar-Io
al sell lIoc.
CHI circlilaf c:lminant per 11.1 plalja dc
la piscin:l. cvilant c6rrer i dOllar-se
cmpciltcs.
Es aeollscllnblc dcixar la lovaliola 0
el barnus en cis banes sitllals II la platja
de la piseina.·
ALTRES: Els mcnors de 10 anys han
c1'entrnr :lcompany:lls d'un adult (+18
:l1lys).

Diputaci6 de Girond

filtories, rcumatismes cronies, refrcdats.
ALTRES: No afaitar-se ni depilar-sc.
FClI·ne LIp bon lis.
Els menors de 14 anys names pod en
cnlrm<lcompanyals <I'un adult rcsponsablc.

ANNEX VII
NORMES J)' UTILI'ILACI6 TAQUILLES

Estat de Despcscs
.Qlpftol COnctmle
I Despeses de pcrsomll

bossa, la roba i les sabates dins la taquiIla.
Les taquilles de moneda cal deixar~les
lliures una vcgada finalitzada l'aCLivitat.
Cal Iraet:-lr el pany de la taquilla amb
molta cura. Ell cas de perdua dc la clnu 0
problemcs amb cI pany cal avisar' 01
personal de la instaLlaei6.

ANNEX VIII
NORMES D' UTILITZACI() DUTXES
RECOMANACIONS: No utili tzar

ampolles de vidre.
Dutxar~sc
el temps estrictnmcnl
llecessari.
No Ilcn vllr ampolles ni altrcs envasos
al terra de les dutxes.
Tenir cum en In manipulaci6 de les
dUlxes,
Espccialment de les aixetcs i distriburdors.

Sam Fcliu dc Gllfxols, 21 de fcbrcr
clel 2001.- L'Alcaldc. Signat: Joan A,
AIM i Alberti.

....3.430.000

2 Dcspcscs en bens corrents
i serveis..
3 Despescs financcrcs...
4 Transfcrcncies correnls
6 Inversions rcals
Total

.

HIGIENE: Les sabates s'han de
guardar dins la laquilla protegides amb
una bossa de plastic
RECOMANACIONS: Cal guardar la

PIS-

No Iwvcnt-sc formulat reclamacions
contra I'acord nprov<lci6 inicinl del pressupost general per a I'cxercici de 2001, i
1<1 planlilla de personal, aquest ha csdcvingut a cleFinitiu, pubJicant-sc a eonlinunci6 a !livell de capflols, tal com disposa l'article 150.3 de la L1ci 3911988, dc.
28 de desembre, Rcgulador:-I de les Hiscndes Locals.

.

.

10.360.000
.
27.718
2.434.000
12.332.130

28.583.848

Estat d'ingressos
idWi10l COllccpte
I Impastos c1irectcs
2 Impastos indireclcs
3 Taxes i altres ingrcssos
4 Transfercncies cements
5 Ingrcssos palrimonials
7 Transfercncies de capital

Total

.

..

6.210.000

;2.500.000
5.524.000
.4.082.000
...75.000
10.192.848
28.583.848

Plantilla de personal
. Pcrsonal funcionari:
Secrctari-Inlcrvenlor
Personal laboral:
Aejministratiu
Allxiliar Aclniinistratiu

I-V

Contra l'aprovaci6 dcfiniliva del prcsSUpOSI podra inlcrposar-se directamcllt
recurs contenci6s-adrninistratiu, en la
forma i tcnninis que cSlableixCIl Ics normes de I'eslllenlada jurisdicci6, de conformital amb el que disposa I'article
152.1 de la Llei 3911988, de 28 de descl1lbre.
Torrelll, a 27 de febrer de 2001.L' Alcalde.

