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Dijous, 21 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ANUNCI de publicació íntegra del text del Reglament d'ús de locals municipals de Sant Pere de Vilamajor

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en sessió celebrada en data 31 de març de 2016 va adoptar, entre 
d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:

"Aprovació definitiva del Reglament d'ús de locals MUNICIPALS de Sant Pere de Vilamajor.

Antecedents.

Vist que en sessió del Ple de data 3 de desembre de 2015 l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va adoptar l'acord  
d'aprovar inicialment el Reglament d'ús de locals municipals de Sant Pere de Vilamajor.

Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de desembre de 2015 es va publicar anunci per 
sotmetre l'acord d'aprovació inicial del reglament a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils per tal que es 
poguessin presentar reclamacions i suggeriments.

Atès que durant aquest període d'exposició pública la senyora Mercè Prat Perpinyà com a regidora del grup municipal 
Volem Vilamajor va presentar al·legacions al text del reglament aprovat inicialment.

Vistos els informes dels tècnics municipals de data 12 de febrer de 2016 i data 15 de febrer de 2016.

Vist l'informe del Secretari-Interventor de data 22 de març de 2016.

Fonaments jurídics.

D'acord amb l'article 84 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, les corporacions locals  
estan habilitades per intervenir en l'activitat dels ciutadans mitjançant, entre d'altres instruments les Ordenances i bans.

Vistos els articles 60, 63, 64 i 65 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, així com l'article 178 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 referent a l'aprovació i modificació de les ordenances municipals, segons 
els quals l'aprovació del reglament s'haurà de sotmetre a l'aprovació inicial per part del Ple de l'Ajuntament, així com a 
un tràmit d'informació pública i a una aprovació definitiva, havent resolt i informat els escrits d'al·legacions presentats 
prèviament a aquesta.

Vist l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens  
locals, relatiu a la publicitat de les Ordenances i Reglaments.

Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Mercè Prat Perpinyà com a regidora del grup municipal 
Volem Vilamajor respecte a l'acord d'aprovació inicial del Reglament d'usos de locals de Sant Pere de Vilamajor.

SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament d'ús de locals de Sant Pere de Vilamajor, segons el text que consta a 
l'expedient.

TERCER.-  Notificar  els  presents  acords  als  interessats  i  a  les  persones  que  han  comparegut  durant  el  tràmit 
d'informació pública i audiència.

QUART.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'esmentar reglament en el Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona I  en el  tauler d'anuncis de la Corporació i  anunciar en el  Diari  Oficial  de la Generalitat  de Catalunya la  
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya." C
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TEXT ÍNTEGRE DEL REGLAMENT.

REGLAMENT D'USOS DEL LOCALS MUNICIPALS DE SANT PERE DE VILAMAJOR.

PREÀMBUL.

L'element associatiu es configura avui dia, com a clau en la construcció d'una societat més participativa i democràtica i 
com a factor essencial per al progrés social. Per això resulta necessària la participació de la ciutadania a través de les 
entitats i les associacions que componen l'anomenat teixit social per tal de preservar i enriquir la cultura social de la 
comunitat i tractar aquelles qüestions que afecten els interessos del sector que representen.

Els locals municipals són centres de titularitat municipal adreçats a potenciar el desenvolupament social, cultural i de 
participació de la ciutadania. Aquests tenen també com a funció promoure i potenciar el teixit associatiu del municipi.

Aquestes  normes  que  es  presenten  tot  seguit  tenen  com a  finalitat  regular  el  funcionament  i  l'ús  dels  locals  de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor que són, en certa manera, una de les eines de participació ciutadana.

Aquestes  normes  hauran  d'estar  sempre  a  disposició  de  qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  que  el  requereixi,  dels 
responsables dels equipaments municipals, al mateix equipament i també a la resta d'espais municipals d'informació a la 
ciutadania.

Tots els ciutadans i ciutadanes i els grups, associacions o entitats ciutadanes que vulguin fer ús d'aquests equipaments, 
estan obligats a respectar el que estableix aquesta normativa.

CAPÍTOL I Dels locals municipals.

Article  1. Definició.  Els  locals  municipals  són  espais  o  dependències,  de  titularitat  municipal,  destinats  a  l'ús 
d'associacions, entitats ciutadanes o el propi ajuntament, entre d'altres.

Els locals municipals estan destinats a l'ús públic, amb la finalitat de prestar serveis a entitats i particulars, per impulsar  
la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural,  esportiu i de lleure, i promoure 
l'associacionisme i la participació ciutadana, en general.

En el cas dels locals o equipaments que disposin de reglament propi, el present reglament tindrà caràcter supletori.

Article 2. Les finalitats dels locals municipals són:

a) Fomentar i potenciar la participació ciutadana en els assumptes relacionats amb el municipi.

b) Oferir espais de trobada, realització d'activitats, reunió, relació i participació a la ciutadania de Sant Pere de Vilamajor.

c) Donar suport infraestructural perquè les associacions i entitats duguin a la pràctica la realització d'activitats puntuals 
que li són pròpies.

d) Oferir un servei, amb la dotació d'uns espais adequats i com a seu social, a associacions i entitats de Sant Pere de 
Vilamajor per promoure-les i consolidar-les.

Article 3. Els locals municipals, han d'estar al servei de les associacions, entitats i particulars, als quals s'hagi concedit la 
cessió temporal d'ús i tenen la consideració de béns de domini públic, destinats aquests al servei públic, quan reuneixin 
els  requisits  que  estableix  la  legislació  vigent  a  aquests  efecte.  Altrament,  també  podran  tenir  caràcter  de  béns 
patrimonials o de béns sobre els quals es disposi de qualsevol dret real que permeti a l'Ajuntament fer-ne ús.

Per utilitzar-los cal seguir el procediment que estableix aquest Reglament o el seu reglament particular, si n'hi ha.

Article 4. Relació de locals municipals.

L'òrgan competent de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor aprovarà la relació de locals municipals de l'Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor susceptibles de posar-se a disposició de les associacions i entitats, entre d'altres.

En el cas dels locals o equipaments que disposin de reglament propi, el present reglament tindrà caràcter supletori. C
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En cas que alguns dels locals municipals  siguin proposats per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  a la Junta 
Electoral de Zona, com a espais per a la realització d'actes polítics en campanyes electorals, la reglamentació d'ús serà 
la que disposa la Junta Electoral de Zona. Fora d'aquest període concret, els partits polítics s'atendran al que disposa 
aquest Reglament, tractant-los de la mateixa manera que qualsevol associació i entitat.

En cas que alguns dels locals municipals s'aprovin com a Col·legis Electorals, quedarà prohibit expressament celebrar 
cap activitat els dia anterior a la celebració de les eleccions així com el dia en que s'hi celebrin.

CAPÍTOL II. Dels usuaris i usuàries, requisits i procediment d'ús.

SECCIÓ I. Dels usuaris i usuàries:

Article 5. Poden ser usuaris i usuàries dels locals municipals:

a) Com a seu social temporal:  les associacions, els col·lectius i  les entitats ciutadanes, sense finalitat de lucre, de 
diferents centres d'interès, que no tinguin seu social pròpia, independentment que la població a qui vagi dirigida la seva 
activitat sigui la del barri on hi ha el local o la ciutadania en general. Queden expressament exclosos d'aquesta opció els 
partits polítics.

b) Per activitats o actes concrets temporals o puntuals: les associacions, col·lectius o entitats sense seu al local, i inclòs 
les persones a títol particular que reuneixin els requisits que estableix aquest Reglament. I si volen fer ús dels locals 
municipals els hauran de demanar i obtenir-ne la corresponent autorització.

c) Es consideraran també usuàries dels locals, totes les persones que participin a títol individual o col·lectiu en alguna 
de les activitats que s'hi desenvolupin.

SECCIÓ II. Requisits d'utilització.

Article 6. Requisits.

És indispensable que l'entitat sol·licitant de la instal·lació estigui inscrita en els registres corresponents i que compleixi 
les disposicions que li siguin aplicables.

a) Poden ser usuàries dels locals de forma continuada, i com a seu social, totes les associacions sempre que, a més de 
complir els requisits d'accés, estiguin inscrites en el Registre municipal d'entitats i que la seva actuació s'ajusti a les  
seves funcions estatutàries. En aquests casos s'ha de signar un conveni tal com s'especifica en el Capítol III, sempre 
atenent a la naturalesa jurídica del bé.

b) Pel que fa a les sol·licituds d'ús dels locals per entitats o grups de caràcter no associatiu i dels particulars per a usos  
puntuals, s'ha de valorar en cada cas els fins de l'activitat concreta que s'hi vol dur a terme. En aquests casos també és 
l'Ajuntament qui n'ha d'autoritzar la seva utilització, sempre d'acord amb l'entitat o entitats que té o tinguin concedida la  
utilització habitual de l'equipament.

c) En tots els casos, s'ha de tenir sempre present el que estableix el capítol I, i la resta de drets i deures establerts en 
aquest Reglament.

d) En les utilitzacions puntuals d'aquests equipaments, és de compliment obligatori, llevat que hi hagi exempció, pagar 
les taxes municipals que afectin aquestes instal·lacions, en els termes que estableixi l'ordenança fiscal corresponent.

e) Per tal d'adjudicar un local municipal es tindrà en compte l'ordre de presentació de la sol·licitud al registre general de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor supeditat a les següents regles:

En casos de solapament*:

*Per solapament s'entén el  fet  que hi hagi  dues activitats o accions sol·licitades pel  mateix dia i  local i  que siguin  
incompatibles, sens perjudici del que es preveu a l'article 4.

Tindran  prioritat  les  activitats  o  accions  municipals,  per  davant  de  les  de  les  entitats,  associacions,  col·lectius  i 
particulars.
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Tindran  prioritat  les  sol·licituds de les entitats,  associacions i  col·lectius que estiguin inscrites al  registre  municipal  
d'aquelles entitats, associacions i col·lectius que no ho estiguin, així com dels particulars.

Entre particulars tindran prioritat les activitats de caire social per davant de les activitats de caire particular, a criteri 
motivat de l'Ajuntament.

Un cop adjudicat l'ús d'un local municipal, aquesta només es podrà modificar per força major o causa motivada per 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

SECCIÓ III. Procediment.

Article 7. Condicions prèvies.

A. Ús continuat, habitual o temporal.

En tots els casos que el  local social esdevingui  seu continuada d'una associació, grup o entitat,  s'ha de signar un 
conveni de cessió d'ús en els termes i les condicions que exigeix la normativa vigent, en el qual s'ha d'explicitar el tipus 
de cessió d'ús. Aquesta cessió sempre té el caràcter precari i temporal a tots els efectes legals.

B. Ús puntual.

En aquells casos que una associació, entitat, col·lectiu o bé un particular, vulguin utilitzar de manera puntual alguna o 
algunes  instal·lacions  a  les  quals  fa  referència  aquest  Reglament,  haurà  de  tramitar  la  sol·licitud  corresponent  a 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, seguint el model que s'estableix a l'article 4 o en el seu defecte mitjançant  
instància. L'òrgan competent de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor donarà l'autorització pertinent, tenint en compte 
les disponibilitats d'ús.

Article 8. Procediment.

a)  Les  sol·licituds  s'hauran  de  presentar  en  el  Registre  General  de  l'Ajuntament  de  Sant  Pere  de  Vilamajor, 
presencialment o per correu, a les oficines del C/ Nou, núm. 26 o bé telemàticament a través de la pàgina web de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (www.vilamajor.cat).

b) En aquest sentit, l'Ajuntament pot demanar a l'entitat la documentació complementària que estimi oportuna.

c) De manera habitual, cal fer la sol·licitud prèviament, amb una antelació mínima de deu dies a la realització de l'acte.  
Es recomana consultar prèviament la disponibilitat.

d) En el cas que l'activitat requereixi el transport de material o logística per part de la brigada municipal caldrà fer la 
sol·licitud amb una antelació mínima de quinze dies.

e) L'alcaldia o regidor/a en qui delegui, a proposta de la Regidoria o tècnic/a responsable de l'equipament autoritzarà, si 
s'escau, l'ús del local social municipal.

f) Si en el termini de 7 dies l'Ajuntament no comunica l'autorització, s'entendrà denegada per silenci administratiu.

g) En notificar l'autorització s'ha de lliurar un exemplar de les normes que s'han de complir, i s'ha d'especificar que el  
Reglament sempre està a disposició de tots els usuaris i  usuàries a l'equipament. El sol·licitant haurà d'acceptar el 
compliment de la normativa.

h) Per acord de l'òrgan competent de l'Ajuntament, es podran establir criteris per repartir els espais segons el tipus 
d'acte.

i) L'Ajuntament es reserva el dret de modificar les autoritzacions per força major o raons motivades.

CAPÍTOL III. De l'organització i gestió dels locals municipals.

Article 9. La gestió dels locals municipals és competència de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Article 10. En la cessió dels locals municipals com a seu d'una entitat, s'ha de signar un conveni, en el qual han de  
figurar totes les condicions particulars de la cessió.
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En aquest document s'han d'establir les condicions específiques, que han d'incloure com a mínim: el període de durada, 
l'avaluació, els costos de la utilització de l'equipament i els drets i deures de l'entitat sol·licitant.

Al conveni s'ha d'annexar el Reglament de funcionament de locals municipals que les entitats signants estan obligades 
a respectar.

Article 11. En els esmentats convenis de cessió s'ha d'especificar, entre altres aspectes, les responsabilitats següents 
que les entitats cessionàries han de complir:

a)  Vetllar  pel bon funcionament dels locals, tant  pel  que fa al seu manteniment,  estalvi  energètic,  com a l'adequat 
desenvolupament de les activitats.

b) Facilitar la utilització del local, de manera puntual i sempre que no perjudiqui el seu funcionament normal, a altres 
entitats i grups, d'acord amb la Regidoria responsable.

c) Conèixer l'ús diari de cada espai del Local.

d) Vetllar pel manteniment de la convivència en el local en un clima d'ordre, i respecte a les persones, a les normes i a 
l'equipament.

e) Informar a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor de totes les incidències o modificacions en les condicions d'ús, que 
es produeixin en el Local.

f) Vetllar per la correcta utilització i distribució de les claus d'accés al local, així com l'ús adequat de les alarmes dels  
edificis. Queda expressament prohibida la realització de còpies de les claus i comandaments.

Article  12. Llevat  que  per  conveni  s'estipuli  el  contrari,  cada associació  que tingui  cedit  un  local  municipal  haurà 
d'assumir les despeses de funcionament ordinari pròpies del local: llum, neteja, telèfon....

L'Ajuntament se'n fa càrrec del seu manteniment.

CAPÍTOL IV. Del funcionament intern del local social municipal.

Article 13. Drets i Deures.

a) Qualsevol associació, entitat o particular que faci ús d'aquestes instal·lacions o dependències, haurà de respectar 
unes normes de convivència mínimes vers la resta d'usuaris i usuàries dels locals municipals, i especialment no incórrer 
en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia.

b) Les associacions o entitats usuàries que hagin estat autoritzades per usar el local com a seu social temporal, són 
responsables  dels  danys que hi  puguin causar  i  hauran  de fer-se càrrec de la  reparació  dels  possibles danys  en 
instal·lacions i materials i la indemnització per danys a persones i béns aliens.

c)  Hauran  de  respectar  i  mantenir  en  perfecte  estat  totes  les  instal·lacions,  d'acord  amb  les  indicacions  dels 
responsables municipals. Si es produeix algun desperfecte en les instal·lacions o es deteriora algun recurs per mal ús o 
negligència, les despeses de reparació o de reposició seran a càrrec de l'associació o entitat usuària.

d) Les associacions, entitats i persones usuàries, assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de 
personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en 
facin ús, sense que l'Ajuntament en pugui assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta.

e) S'han de respectar de forma estricta la capacitat de cada espai que se cedeix, el control del qual és responsabilitat de 
l'entitat sol·licitant.

f) Les entitats usuàries hauran de nomenar una persona responsable del control i seguiment de les incidències del 
Local, que han de conèixer els responsables municipals.

g) Cap activitat ha d'acabar més tard de les 2 de la matinada, sense autorització específica.
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h)  L'entitat  haurà  de  demanar  sempre  l'autorització  específica a  l'ajuntament  quan hi  vulgui  dur  a  terme activitats 
extraordinàries, fora de l'horari que tenen adjudicat o que puguin causar molèsties evidents als veïns.

i)  No es permet cuinar en aquests equipaments,  llevat que hi  hagi una autorització expressa per casos particulars 
(tallers de cuina, demostracions autoritzades...).

Article 14: Conforme a la legislació autonòmica, està totalment prohibit fumar als locals.

Article 15.

a) No es pot vendre cap producte ni dur a terme activitats de caràcter lucratiu al recinte del local sense autorització 
municipal.

b)  En  les  activitats  de  jocs  de  taula  i  semblants  no  es  podran  apostar  quantitats  dineràries  llevat  que  s'autoritzi  
expressament d'acord amb la normativa vigent sobre jocs i apostes.

Article 16. L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor només es compromet a facilitar la utilització dels equipaments a les 
associacions i entitats usuàries. No es fa responsable en cap cas de les activitats que hi desenvolupin, tant dins com 
fora dels locals.

S'ha de fer constar de forma expressa en tots els convenis de cessió d'ús que no hi ha relació de dependència del 
precarista respecte de l'ens local cedent, als efectes que estableix l'article 120 del Codi penal vigent.

Article 17. No s'hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals.

Article 18. Les entitats i associacions amb seu als locals no poden, sota cap concepte, llogar ni cedir els espais que 
ocupen a terceres entitats, sempre ha de ser l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor qui faci aquestes cessions. Quan 
l'Ajuntament faci una cessió puntual, qui la demani haurà d'actuar de la mateixa manera.

Article 19. No s'hi podrà emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o 
explosió.

Article 20. Les associacions i entitats amb seu al Local hauran de presentar, juntament amb el programa d'activitats, 
l'inventari dels béns que hi ha a les dependències cedides, amb la distinció entre béns de l'Ajuntament, béns cedits i 
béns propis.

Article 21. Els rètols i cartells d'identificació del local, han de tenir la mateixa uniformitat que els de la resta d'edificis  
municipals, i els han de dissenyar els serveis tècnics municipals competents.

Article 22. A tota publicitat o document (cartells, díptics, revistes, fullets, etc.) d'informació de les associacions i entitats 
amb seu al local o usuàries, o referent a les activitats que s'hi duguin a terme, caldrà que consti que es tracta d'un 
equipament de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i també la col·laboració genèrica de l'Ajuntament hi haurà de 
constar la col·laboració de l'Ajuntament amb la fórmula "Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor" i 
l'anagrama oficial de l'Ajuntament.

Article 23. Les claus de totes les dependències del local han d'estar sota la custòdia i responsabilitat del responsable de 
l'entitat. Una còpia de les claus d'accés al local es dipositarà, també, a les dependències de la Policia Local, a la Brigada 
Municipal i a la Regidoria responsable del local.

Article 24. El conveni o l'autorització de la cessió de les dependències del Local a les associacions o entitats tindrà la 
consideració de cessió d'ús temporal, per tant, serà de la seva responsabilitat vetllar pel bon funcionament i conservació 
de les dependències.

Aquest conveni o autorització pot ser revisat o quedar sense efecte en els casos següents:

a) Extinció de l'associació o entitat.

b) Modificació substancial dels objectius dels estatuts de l'associació o entitat.

c) Utilització inadequada o amb fins il·lícits del locals municipals per part de qui en té la cessió. C
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d) Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió.

e) No utilització habitual i continuada de les dependències cedides.

f) Incompliment de les normes d'aquest Reglament o utilització incorrecta i continuada de les instal·lacions i dels mitjans 
materials del Local.

g) Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les dependències o a reorganitzar els espais 
que hi ha.

h) Canvi d'ús o de serveis que es prestin en el Local Social o tancament de l'equipament.

i) I en qualsevol altre cas no contemplat, en que l'Ajuntament ho consideri oportú i de forma justificada.

Article 25. Quan en el local hi hagi servei de Bar, la gestió o explotació d'aquest servei s'haurà de sotmetre al que 
estableixi la normativa municipal d'aplicació o decideixi l'Ajuntament en cada cas.

Article  26. Les  entitats  usuàries  no  poden  fer  cap  tipus  d'obra  o  actuació  que  impliqui  modificacions  de  la  seva 
configuració, estructura o instal·lacions, llevat que compti amb l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Article 27. Les entitats usuàries dels locals han de tenir actualitzades les dades del Registre municipal d'entitats.

Article 28. Aquest Reglament, i també qualsevol modificació posterior, haurà de ser aprovada per l'Ajuntament en Ple, i 
se n'haurà de donar còpia a cada una de les associacions i  entitats amb seu als locals municipals,  i  també a les 
associacions i  entitats usuàries temporals  que el  demanin.  Les possibles modificacions, també les haurà d'aprovar 
l'Ajuntament en Ple i posteriorment comunicar-les a les associacions i entitats.

DISPOSICIÓ FINAL:

El present Reglament d'ús de locals municipals de Sant Pere de Vilamajor, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament 
en sessió celebrada el 3 de desembre de 2015, i que ha quedat definitivament aprovat en data 31 de març de 2016, 
entrarà en vigor als quinze dies de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent  
fins que es modifiqui o es derogui expressament.

Sant Pere de Vilamajor, 7 d'abril de 2016
L'alcaldessa, Pamela Isús Saurí
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