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EDICTE
Normativa patis oberts

El Ple de l’ajuntament d’Osor en sessió de 25 de novembre de 2015 va aprovar per
unanimitat el reglament que s’adjunta per Annex.
El que es fa públic per a general coneixement i al·legacions que es poguessin formular
en el termini de trenta dies comptadors a la publicació en el BOPG i web municipal
d’acord amb l’art 178 del DL 2/2003 municipal i de règim local a Catalunya. A manca
de els mateixes esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
ANNEX
Reglament d’ús i funcionament de l’espai Pati Obert a l’escola CEIP La Vall d’Osor.
Preàmbul
L’art 25 de la llei 7/1985 de bases de règim local i l’art 66 del DL 2/2003 municipal i de
règim local a Catalunya estableixen la competència municipal respecte a l’àmbit
material d’esports i lleure.
La llei 38/1991regula les activitats destinades a infants i joves i el Decret 137/2003
regula les activitats d’educació en el lleure per a persones menors de 18 anys.
Així doncs els ajuntaments tenen capacitat per organitzar i promoure tota mena
d’activitats adreçades a infants i joves ja sigui en forma directe o mitjançant la cessió
de locals, equipaments o d’altres ajuts.
Es voluntat de l’ajuntament, junt amb la direcció de l’escola CEIP La Vall i l’AFA de la
mateixa promoure l’ús obert i disponibilitat del pati de la mateixa per part d’infants i
joves i fora de l’horari escolar a fi d’oferir un espai adequat de lleure i socialització al
municipi.
El funcionament i l’accés a l’ús de l’espai “Pati Obert” et sotmet a la següent normativa:
Article 1.- Objecte
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El “pati obert” fa referència a l’ús de l’espai exterior existent dins el recinte de l’escola
CEIP La Vall del municipi d’Osor. Funciona com qualsevol altre espai públic del poble i
es posa a disposició dels infants i joves del poble fora de l’horari escolar per a
activitats de lleure i convivència.
Article 2.- Responsables
a) Les famílies o acompanyants adults són els responsables dels infants i joves que
puguin estar-hi jugant o fent ús de l’espai.
Els infants que hi accedeixen sense l’acompanyament de la seva família, serà aquesta
la que igualment es faci responsable del seu fill/a.
Article 3.- Horari
L’espai de Pati Obert estarà obert i disponible de dilluns a divendres des de les 16:30
fins a les 18:00 hores en horari d’hivern i ampliable fins a les 19:00 hores en horari
d’estiu.
Article 4.- Usuaris
Aquest pati obert està destinat únicament a l’ús i gaudi dels infants, joves, familiars i
acompanyants.
Article 5.- Mobiliari i equipaments
S’ha de respectar el material de l’escola que es trobi en el pati, com poden ser
joguines de la sorrera, rodes o gronxadors.
Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en la zona del menjador
Cal vetllar per mantenir net l’espai i fer ús de les papereres.
No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..)
Article 6.- Prohibicions
a) No està permès, en cap cas, l’accés d’animals de companyia
b) No poden entrar cap tipus de vehicles de motor, excepte prèvia autorització.
c) No es permet fumar ni consumir begudes alcohòliques en tot l'espai obert.
Article 7.- Infraccions
En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la
persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà
càrrec de l'import del dany causat i de la seva reposició.
Article 8.- Encarregats/des de l’espai
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Hi hauran unes famílies encarregades de tancar el pati cada dia. Caldrà que els
usuaris els hi comuniquin la observació de qualsevol desperfecte i facin cas alhora de
les seves indicacions.
Article 9.- Resolució d’incidències
L’Alcaldia, previ informe de la regidoria d’educació, tindrà plena competència per
interpretar els termes del present reglament, per regular el seu desenvolupament així
com per resoldre qualsevol incidència, actuació o dany que es pogués produir en
persones i/o bens derivat de l’ús i funcionament de l’espai “Pati Obert”.
En el seu cas, es donarà audiència per un termini màxim de deu dies a les persones
que puguin resultar interessades i/o afectades pels fets ocorreguts o pels danys
produïts.
Article 10.- Normativa reguladora
A banda del present reglament serà d’aplicació subsidiària la normativa de règim local
en tot allò que en sigui d’aplicació respecte a l’objecte, naturalesa i finalitats
assenyalades.
Article 11.- Vigència
El present reglament entrarà en vigor a la seva publicació en el BOPG i tindrà una
durada indefinida fins el moment de la seva modificació o derogació expressa.
Osor, 30 de novembre de 2015
L’Alcalde,

Joan Pla Coll.
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