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Administració Local

2013-09765
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

Anunci aprovació defi nitiva Ordenança reguladora de l’abonament a la programació cultural anual de l’Ajuntament 
de Vilalba dels Arcs

Es fa públic, per al coneixement general, que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 26 de juny de 2013, 
va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’abonament a la programació cultural anual de l’Ajuntament de 
Vilalba dels Arcs.

De conformitat amb els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178.1.b) 
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, l’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions mitjançant la corresponent inserció de l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona; BOP núm. 172, de 25 de juliol de 2013. No havent-se produït cap 
reclamació ni suggeriment durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut defi nitiu.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de l’ordenança esmentada, que s’insereix a continuació.

Contra aquesta disposició, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu 
davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es 
considera procedent. 

<<
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ABONAMENT A LA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL DE L’AJUNTAMENT 
DE VILALBA DELS ARCS

1. Objecte
Es objecte de la present ordenança regular el procediment per a la sol·licitud, expedició i ús de l’abonament a la 
programació cultural anual de Vilalba dels Arcs, que es lliurarà personalitzat a sol·licitud dels interessats.

2.- Abonament a la programació cultural anual de Vilalba dels Arcs
L’Ajuntament de Vilalba posa a disposició de l’usuari l’abonament a la programació cultural anual de Vilalba dels 
Arcs, amb caràcter personal i intransferible, que permeti al seu titular fer-ne ús com a mitjà d’identifi cació a efectes 
d’accedir a serveis i activitats culturals i de lleure municipals.
Es prohibeix expressament a l’usuari transmetre a tercers el seu abonament així com permetre el seu ús per 
persona diferent de qui fi gura com titular en el mateix.
L’ús indegut de l’abonament donarà lloc a les accions legals escaients en dret, i en tot cas, a la retirada de 
l’abonament.

3. Benefi ciaris i preu de l’abonament
S’estableixen 3 modalitats de benefi ciaris de l’abonament:
- Les persones físiques empadronades en aquest municipi poden sol·licitar i obtenir de l’Ajuntament de Vilalba dels 

Arcs l’abonament a la programació cultural anual de Vilalba dels Arcs, amb caràcter gratuït.
- Les persones físiques no empadronades en aquest municipi amb edat inferior a 12 anys i superior als 65 anys, 

poden sol·licitar i obtenir de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs l’abonament a la programació cultural anual de 
Vilalba dels Arcs, amb caràcter gratuït.

- Les persones físiques no empadronades en aquest municipi amb edat compresa entre els 12 i els 65 anys, poden 
sol·licitar i obtenir de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs l’abonament a la programació cultural anual de Vilalba dels 
Arcs, per import de 40 euros anuals.

4. Ús de l’abonament a la programació cultural anual de Vilalba dels Arcs
1.- L’abonament permet:
- L’ús de les instal·lacions esportives municipals.
- L’accés a les activitats culturals i de lleure municipals.
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2.- Amb posterioritat l’Ajuntament podrà ampliar la funcionalitat de l’abonament a la programació cultural de Vilalba 
dels Arcs.
3.- L’Ajuntament es reserva el dret de modifi car unilateralment les condicions d’accés i ús d’aquest abonament, 
així com el dret d’eliminar-lo, prèvia o simultània difusió com a mínim a través d’anunci al taular d’anuncis. La 
modifi cació i eliminació de l’abonament es podrà aplicar a qualsevol usuari que ja en sigui titular.
4.- L’Ajuntament podrà cancel·lar l’abonament o l’ús d’algun dels serveis reconeguts, previ avís al ciutadà, si les 
condicions que van propiciar l’expedició del mateix no es compleixen en els termes establerts en el moment de 
l’emissió.
5.- Es donarà la convenient difusió a les prestacions que, utilitzant com a suport l’abonament, es vagin incorporant 
progressivament a aquest.

5. Sol·licituds 
1.- Les sol·licituds d’adhesió a l’abonament han de ser subscrites per les mateixes persones interessades o per 
representant legal degudament acreditat, al registre de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2.- Les sol·licituds es realitzaran a través d’instància normalitzada a disposició del públic al registre de l’Ajuntament 
i al web municipal www.vilalba.altanet.org.
3.- Les persones sol·licitants han d’acreditar la seva identitat exhibint el DNI, el permís de residència o el passaport, 
tant respecte de la sol·licitud i la retirada de l’abonament com de la reposició, la renovació o la modifi cació de les 
dades vinculades a aquest.
4.- Poden actuar mitjançant un representant que exhibeixi un document acreditatiu de la representació que al·lega, 
acompanyat amb una còpia del DNI de la persona representada o document que el substitueixi.
5.- En el supòsit de menors d’edat i d’incapacitats, la sol·licitud ha de ser subscrita per qui acrediti ser-ne el 
representant legal, i acrediti la condició de menor o incapacitat de la persona representada. L’acreditació de pare 
o mare d’un menor s’acreditarà mitjançant el llibre de família i l’acreditació d’incapacitat s’acreditarà mitjançant 
resolució judicial.
6.- En tot cas, la persona interessada ha de fi rmar el corresponent rebut de l’abonament.

6.- Caducitat
1.- Respecte les persones empadronades els abonaments caduquen en cas que el titular es doni de baixa del padró 
municipal de Vilalba dels Arcs.
2.- Respecte de les persones no empadronades amb edat inferior a 12 anys, quan canviï el perfi l d’edat del titular 
d’acord amb l’establert a l’article 3, és a dir, quan el titular compleix l’edat que correspon a un perfi l diferent del que 
té reconegut al seu abonament actual.
3.- Respecte a les persones no empadronades amb edat superior als 12 anys i inferior als 65, la durada de 
l’abonament és anual i per tant si volen fent ús de l’abonament han de sol·licitar la renovació i emissió del nou 
abonament per import de 40 euros. 

7.- Deteriorament, pèrdua, robatori o furt
En els supòsits de deteriorament, pèrdua, robatori o furt, el titular haurà de sol·licitar l’expedició d’un duplicat amb 
un cost de renovació de 10 euros.

8.- Protecció de dades
Les dades que fi guren a la sol·licitud de l’abonament s’incorporen al fi txer automatitzat d’exclusiva titularitat púbica 
i destinació municipal, la fi nalitat del qual és permetre l’emissió, el manteniment, la utilització, l’actualització i la 
revocació de l’esmentada targeta. Amb caràcter general queda prohibida la cessió de dades a terceres persones.
La persona sol·licitant pot exercir els drets d’accés, rectifi cació i cancel·lació de les dades que són al fi txer mitjançant 
comunicació escrita a l’Ajuntament. >>

Vilalba dels Arcs, 4 de setembre de 2013.
L’alcalde, Francesc Domènech Solé.
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