
4.2.- PROPOSTA DE REGLAMENT PER A L'ÚS DELS LOCALS ADSCRITS 
ALS SERVEIS SOCIALS: 

Donat  compte de la memòria tècnica redactada per l'animadora sociocultural de data de 
14 de novembre de 2003, relativa  al Reglament per a l'ús de locals adscrits a Serveis 
Socials. 

Atés que les activitats que es poden realitzar en aquests locals es divideixen en dos 
tipus: 

 TIPUS 1: Les puntuals, com poden ser assemblees, xarrades, reunions, etc. En 
aquestes la gestió es pot fer per telèfon, comunicant a la persona responsable el dia i 
l'hora que es vol realitzar aquesta, i així confirmar que està lliure la sala.   

TIPUS 2: Són aquelles que tenen continuïtat en el temps, com són els tallers i 
cursos. 

Atés, igualment, que en els locals hi ha sales d'ús comú i altres destinades en exclusiva a 
certs col·lectius i/o activitats, i que els criteris a aprovar són aplicables a les sales 
compartides, a fi que se sàpiga amb exactitud quins són, s’han d’identificar de forma 
visible, indicant la capacitat màxima possible. 

La Comissió Municipal de Govern, per unanimitat, acorda: 

Aprovar els següents criteris per a regir l'ús de locals adscrits a Serveis Socials: 

1.- Podran sol·licitar les sales a què es refereix la memòria citada, aquelles associacions, 
entitats, organitzacions i col·lectius sense ànim de lucre que estiguen inscrits en el 
Registre municipal d'associacions d'aquest Ajuntament. 

2. - Les activitats per a les quals se sol·licite el local han de ser adequades a la sala on es 
vulguen desenvolupar. 

3. Per a les activitats de tipus 2: 

La sol·licitud de local es realitzarà mitjançant instància que ha de ser lliurada en el 
Registre general de l'Ajuntament en què s’ha de fer constar: 

 Nom de l'activitat que es vol realitzar assenyalant el nombre màxim de 
persones que assistirà i qualsevol dada que es considere oportuna. 

 Identificació personal i professional de la persona que realitzarà 
l'activitat. 

 Identificació de la persona del col·lectiu que es farà responsable del local 
mentre es realitze l'activitat. 

 Calendari i horari de l'activitat. 

 Identificació del local que se sol·licita. 

4. -L'activitat ha d’estar oberta a qualsevol persona (associada o no) que mostre interés 
per assistir i així s’ha de reflectir en la publicitat que es faça d'ella. Exceptuant quan siga 
una reunió de caràcter intern de l'entitat sol·licitant. 

Si l'activitat no és gratuïta per als usuaris, ha de constar el preu d'aquesta en la 



sol·licitud.  

5.- L'adjudicació de la sala per a realitzar l'activitat dependrà de les característiques de 
l'activitat i la disponibilitat d'agenda. 

Existirà en cada local un calendari de les activitats que es realitzen en ell, que s’ha de 
penjar en el tauler d'anuncis i que s'anirà actualitzant periòdicament.  

6.- Una vegada adjudicat el local es comunicarà per escrit a la persona responsable de 
l'entitat que pot arreplegar la clau en el Centre Social. Per a això firmarà un document 
en el qual es reflectirà la identitat de la persona que serà responsable d'aquesta clau i del 
seu ús, així com de les instal·lacions. Comprometent-se a no fer còpies sense notificar-
ho al professional responsable. 

La clau es tornarà en el termini de cinc dies després de finalitzada l'activitat. 

7.- Com són locals que usen moltes persones es cuidarà d'aquests respectant el material 
que tenen, procurant no entorpir les altres activitats  que en ells es facen, i mantenint-los 
nets. 

La persona responsable comunicarà al servei d'acció comunitària del departament de 
Serveis Socials, els desperfectes que s'ocasionen per l'ús del local, per a poder esmenar-
los el més ràpidament possible. 

8.- Les entitats poden proposar qualsevol suggeriment que desitgen per a la millora dels 
locals, sempre que ho facen per escrit. 

9.- Aquests criteris són d'obligat compliment per a totes les entitats usuàries de les sales 
d'activitats dels locals adscrits als Serveis Socials municipals i entraran en vigor a partir 
de la data en què s'aproven per la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament. 

 


