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NOM§

ADREÇA#

NOM§

ADREÇA#

BABRA NAVARRO, JORDI§
MARTÍN DURÁN, JUAN§
MARÍN MORENO, MARIANO§
MÁRQUEZ VARÓ, MARIA§
LÓPEZ COLL, CRISTINA§
AROMÍ DOMINGO, JUAN§
SUREDA MARTÍNEZ, JUAN§
BARNET SOLER, SANTIAGO§
LILLO LÓPEZ, JULIÀ§
SASTRE CAÑELLAS, MARIA ROSA§
ALBERTI NIETO, JUAN PABLO§
CALVO HIERRO, RITA§
SONATA INVERSIONES, S.A.§
SOLDEVILA CARRERAS, ANTONIO§
MESTRES RODÓN, EULALIA§
IBAM PROYECTOS IBEROAMERICANOS, S.L.§
CIFELLI PÉREZ, LEONARDO JAVIER§
GUILLO LLEDO, DOLORS§
BLABIA Y JOU CONSTRUCTORS, S.L.§
ALT TIROL, S.L.§
SEIF PROCAM, S.L.§
PUIG ROSELL, DOLORES§
PROMOTORA DHABITATGES 2000, S.L.§
GAY DÍAZ, JUAN§
MOYA CABALLERO, FERNANDO§
MUÑOZ SAMBOLA, JOANA§
GALBANY PLANAS, TOMAS§
NAVAS ALBAREDA, ROSA Mª§
COSTE ARAGONÉS, JOSE Mª§
GALIANO BARAJAS, ANTONIO§
REVENTÓS PUIGJANER, ROSINA§
SÁENZ MARÍN, VICENTE Mª§
PALA FEIXAS, RAMON§
SERRA VIDAL, CARLOS§
SERRA MARTÍ, ANTONIO§
SERRA MARTÍ, ANTONIO§
FUENTES MORELLO, MARIA JOSEFA§
BOADA GARCIA, MANUEL§
VINZIA URIACH, MARIA ANTONIA§
PUDDU VALDEMARO§
MOLINA HERNÁNDEZ, MANUEL§
LOZANO JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL§
NOGUÉS BELTRAN, Mª JESÚS ELENA§
LÓPEZ CINTERO, JOAN§
ROMA VILA, DOMINGO§
ABRIL, OLIVIER JOSEPH FERNAND§
ROJAS FERREIRO, JORGE§
BARBA SÁNCHEZ, JOSEFINA §
CASAS ABRIL, JOAQUÍN JUAN§
SESE MUNIATEGUI, Mª PILAR§
REBERTE DOMÈNECH, CARME§
REBERTE DOMÈNECH, CARME§
GONZÁLEZ CABELLO, JOSÉ§
ARAGONÉS MARSOL, ADELAIDA§
NOGUERAS CLEMENTE, JOAQUÍN§
BARBA SÁNCHEZ, JOSEFINA§
HORTET CORAL, MIGUEL§
MONNER PEDROS, JOSE M.§
BRETTHAVER NORBERT FRANZ HEIN§
CRESPO CAVIEDES, JOSÉ MARIA§
SANVICENS MARTÍ, ESTANISLAO§
MESTRES RODÓN, EULALIA§
ARAGONÉS ESTER, ANA§
TEIXIDÓ BORRÁS, FRANCISCO§
SERRACANT VALLESPIN, JOSÉ LUIS§
SALSE PIERA, FRANCISCO JAVIER§
PEDROSA NEGRETE, FÉLIX EMILIO§
VILA ORTELLS, MONTSERRAT§
HINOJOSA ZAGUIRRE, JORGE§
MEDITERRÁNEA OLD SEA, S.L.§
SÁNCHEZ VALENCIA, Mª DEL CARMEN§
MOR PUEBLA, CARLOS§
SALDO LLIBRE, ESTEBAN§
CABAÑES JORDAN, PILAR§
ALOS PELFORT, MANUEL§
NADAL BARRULL, CASIMIRO§
CABANAS TONERA, JOSÉ§
GIRALT ROS, ROSALÍA§
SBM EUROBUILDING, S.L.§
SBM EUROBUILDING, S.L.§
COMENGES BRILLAS, JOSÉ§
BOQUERAS AMORÓS, MARINA§
INMUEBLES REUNIDOS DE CABRILS, S.L.§
INMUEBLES REUNIDOS DE CABRILS, S.L.§
COT MIRALPEIX, NURIA§
CELMA SERRA, PEDRO JUAN§
SORLI GÓRRIZ, CRISTINA§
SORLI ARALL, JORGE§
BERTRAN CIERCO, ALVARO§
LUCAS REIXACH, PEDRO§
BURGUÉS VENTURA, ROSARIO§
INFIESTA MARTÍ, ALEJANDRO§
SCHOENEN BERGER, JUAN A.§
MONCLUS JURADO, ADOLFO§
BAS ORIACH, Mª ASUNCIÓN§
BRU BONET, FRANCISCO§
RIBAS GASSO, JOSEFA§
RODRÍGUEZ DE PIQUER, ESTHER§
GARCÍA MARTÍNEZ, BELÉN§
BUENO ALONSO, CARMEN§
LAFFITTE THOMAS, ALFREDO§
TORRAGRI, S.A.§
TORRICO JURADO, SANTIAGO§
JOVES CHALE, JUAN§
ESTRUCH ANACLETO, MARIA ANGELS§
INMOBILIARIA VILUMARA, S.A.§
LLOMBART MAS, GERTRUDIS§
EL MENDY SAMADY§
ALVAREZ ORDAS, PEDRO§
BATTESTINI FARRAS, RAFAEL§
PONS SALA, DOLORES§
CARRERAS PONS, ANTONIO§
CANUDAS JULVE, EMÍLIA§
CANUDAS JULVE, EMÍLIA§

C/ LLUÍS COLMENAR, 25#
PASSATGE DE SANT JOAN, NÚM. 2#
C/ MESTRAL, NÚM. 15#
C/ MESTRAL, NÚM. 7#
C/ MIL·LENARI DE CATALUNYA, NÚM. 14#
C/ MIRADOR, NÚM. 10#
C/ MIRADOR, NÚM. 5#
C/ MIRADOR, NÚM. 3#
C/ DE MIRASOL, NÚM. 1, BAIXOS 2A#
C/ DE MIRASOL, NÚM. 1, 1R 1A#
C/ DE MIRASOL, NÚM. 3, 2N 1A#
C/ MONTCABRER, NÚM. 3#
C/ DE LES MORERES, NÚM. 7#
C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER, NÚM. 12#
C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER, NÚM. 60#
C/ MUNTANYA, NÚM. 30#
C/ MUNTANYA, NÚM. 78#
C/ MUNTANYA, NÚM. 76#
C/ TIL·LERS, NÚM. 36#
C/ DE PAU CASALS, NÚM. 11#
C/ DELS PERETONS, NÚM. 9#
C/ RAFAEL MARTÍNEZ VALLS, NÚM. 42 B#
C/ RAFAEL MARTÍNEZ VALLS, NÚM. 48#
C/ ROURES, NÚM. 22#
C/ SANT CRISTÒFOL, NÚM. 20#
C/ SANT CRISTÒFOL, NÚM. 22#
C/ SANT SALVADOR, NÚM. 4#
C/ SANTA CREU, NÚM. 18#
C/ SANTA CREU, NÚM. 31#
C/ SANTA CREU, NÚM. 15, BAIXOS 1A#
C/ SERRES, NÚM. 8#
C/ SURERES, NÚM. 2#
CAMÍ SANT CRIST VELL, NÚM. 10#
CAMÍ SANT CRIST VELL, NÚM. 21#
CAMÍ SANT CRIST VELL, NÚM. 7#
CAMÍ SANT CRIST VELL, NÚM. 5#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 55#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 45#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 43#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 39#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 31#
CAMÍ DEL SANT CRIST, NÚM. 28#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 52, 1R 1A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 52, 2N 2A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 52, 3R 2A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 50, 3R 1A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 50, 3R 2A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 50, 4T 1A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 48, 4T 1A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 44, 2N 2A#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 29#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 31#
C/ TORRENT ROIG, NÚM. 41#
C/ TORRENT XARET, NÚM. 7#
C/ VILASSAR DE MAR, NÚM. 1#
C/ DE LA VINYA, NÚM. 27#
PASSATGE DE LES ESPARREGUERES, NÚM. 2#
PASSATGE DE LA GALBANYA, NÚM. 1#
PASSATGE DE LA GALBANYA, NÚM. 3#
PASSATGE DELS GARROFERS, NÚM. 4#
PASSATGE GINEBRÓ, NÚM. 7#
PASSATGE GINEBRÓ, NÚM. 3#
PASSATGE DE LA GLEVA, NÚM. 2#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 3#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 5#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 7#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 11#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 15#
PASSATGE MÀQUINA DEN MAS, NÚM. 17#
PASSATGE MIGJORN, NÚM. 6#
PASSATGE PERE MÀRTIR VIVES, NÚM. 1#
PASSATGE DELS PERETONS, NÚM. 3#
PASSATGE DELS PERETONS, NÚM. 4#
PASSATGE DE LA PINEDA, NÚM. 1#
PASSATGE DELS QUATRE CAMINS, NÚM. 3#
PASSATGE DELS QUATRE CAMINS, NÚM. 2#
PASSATGE DEN VALLDENEU, NÚM. 11#
PASSEIG CABRILS, NÚM. 50#
PASSEIG CABRILS, NÚM. 12#
PASSEIG CABRILS, NÚM. 14#
PASSEIG DE FRANCESC FERRER, NÚM. 33#
PASSEIG TOLRÀ, NÚM. 20#
PLAÇA DE LESGLÉSIA, NÚM. 9 BAIX#
PLAÇA DE LESGLÉSIA, NÚM. 9 PIS#
PLAÇA DE LESGLÉSIA, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 10#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 12#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 14#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 18#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 22#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4-6#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 4#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 6#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 6#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 6#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 6#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
CARRER VILASSAR DE DALT, NÚM. 9#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 24 BIS#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 26#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 22#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 10#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 8#
PASSATGE CAL CUCUT, NÚM. 6#

SPADA LÓPEZ, SERGI§
ESPÍN MOLINA, OSCAR§
BLANCH TEIXIDÓ, NÚRIA§
MARTÍNEZ SOLER, Mª CARMEN§

PASSATGE CAN MAS, NÚM. 8#
PASSATGE CAN MAS, NÚM. 4#
PASSATGE CAN XURROIA, NÚM. 2#
PASSATGE COMÚ, NÚM. 6#

La qual cosa es comunica, als efectes
oportuns.
Cabrils, 12 de juny de 2009.
LAlcalde, Joaquim Colomer Godàs.
022009019905
A

Campins
ANUNCI
El Ple de lAjuntament de Campins en sessió que es va celebrar el dia 3 de març de
2009 va aprovar inicialment el Reglament
dús del Casal de Cultura daquest Ajuntament.
Al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
67 de data 19 de març de 2009, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5342 de data 19 de març de 2009 i al Diari
lActualitat del Baix Montseny del dia 13 de
març de 2009 es va publicar laprovació inicial de lesmentat Reglament, sotmetent-se a
informació pública per un termini de trenta
dies, durant els quals, no sha presentat cap
al·legació i/o suggeriment pels interessats. Per
tant lacord esmentat es considera aprovat
definitivament.
Així mateix es fa públic el text íntegre de
lesmentat Reglament, que sinsereix a continuació, amb ladvertiment que no entrarà en
vigor fins la publicació daquest als diaris oficials.
Contra la disposició esmentada, que esgota la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de lendemà de la data de la seva publicació. No
obstant això, shi pot interposar qualsevol
altre recurs si es considera procedent.
ANNEX 1 TEXT ÍNTEGRE DEL REGLAMENT
REGLAMENT DÚS

DEL CASAL DE CULTURA DE

CAMPINS

Antecedents
La Carta Europea de lAutonomia Local de
15 doctubre de 1985, ratificada per lestat
espanyol el 20 de novembre de 1988, estableix al seus articles 2 i 3 la necessitat que
lautonomia local, entesa com la capacitat
efectiva de les entitats locals dordenar i gestionar una part important dels assumptes
públics, sigui reconeguda a la legislació
interna i, en la mesura del possible, a la
Constitució.
Larticle 4 de la mateixa norma, en el seu
apartat segon, estableix que les entitats locals
tenen llibertat plena per a exercir la seva iniciativa en tota matèria que no estigui exclosa
de la seva competència o atribuïda a una
altra autoritat, i lapartat quart disposa que les

competències encomanades a les entitats
locals han de ser normalment plenes i completes.
La Constitució Espanyola de 1978, al seu
article 140, garanteix lautonomia dels municipis establint que gaudiran de personalitat
jurídica plena i que seran els ajuntaments,
integrats pels seus alcaldes i regidors, els
encarregats del seu govern i administració.
Larticle 86 de la Llei Orgànica 6/2006, de
19 de juliol, de reforma de lEstatut dAutonomia de Catalunya (EA), en el seu apartat
tercer, garanteix al municipi lautonomia per
a lexercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis
de la col·lectivitat que representa.
Larticle 84 de lEA, en el seu apartat primer garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han désser exercides
per aquestes entitats amb plena autonomia,
subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
Lapartat segon, lletres d) i K), del mateix
article estableix que els governs locals de
Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre la regulació i la gestió dels equipaments municipals i sobre la regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i
promoció dactivitats.
Per altra banda, larticle 25.2 m) de la Llei
7/1985 Reguladora de les bases de règim
local (LBRL) i larticle 66.3 o) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (LMRLC), especifiquen que el municipi tindrà competències,
entre altres, en activitats o instal·lacions culturals i en locupació del temps lliure.
Així mateix, larticle 71.1 b) de la LMRLC
estableix que per la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies a altres
administracions públiques i, entre daltres, en
matèria de cultura.
El present Reglament vol contribuir i ordenar les bases per a la participació de les entitats i dels ciutadans en aquest local municipal de projecció cultural i establir la seva
organització funcional dacord amb les disposicions vigents.
El Casal de Cultura és un espai propietat
de lAjuntament de Campins, el qual el gestiona amb un caràcter dinamitzador sociocultural del poble. La seva sala dactes està equipada tècnicament de manera que permet una
programació estable despectacles de petit
format.
Per altra banda el Casal de Cultura és un
espai pensat per a la participació ciutadana.
Per aquest motiu es facilitarà que el teixit
social que té Campins, format per les pròpies
persones, entitats i col·lectius socials, hi proposin activitats per a tothom i en facin ús per
a les seves activitats pròpies.
El Casal de Cultura vol ser un espai de
punt de trobada, un espai generador dactivitats. En definitiva, un espai per facilitar la
cohesió social.
Lobjectiu que es persegueix amb aquest
espai, és aconseguir que els campinencs par-
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ticipin amb assiduïtat de loferta lúdic i cultural que shi generi i que aquesta pugui ocupar un lloc preeminent en la programació
personal del lleure i la cultura dels ciutadans.
Dacord amb aquests principis i amb la
participació dels sectors implicats, lAjuntament de Campins estableix la següent normativa dús del Casal de Cultura.
Article 1. Definició
El Casal de Cultura és un espai cultural de
titularitat municipal amb caràcter de dinamitzador sociocultural. Està destinat a lús públic
amb la finalitat de prestar serveis a les persones i entitats que vulguin impulsar la realització dactivitats que tinguin per objecte el
desenvolupament social, cultural, esportiu,
de lleure, i de promoure la participació ciutadana.
Article 2. Domicili
El Casal de Cultura està situat a la Plaça de
la Vila, número 6 daquesta vila, i és propietat de lAjuntament de Campins, el qual exerceix les funcions de direcció, supervisió i
coordinació daquest equipament a través de
la Regidoria de Cultura.
Article 3. Objecte i finalitats
És objecte daquest Reglament la regulació
del règim dús i gestió del Casal de Cultura
amb la finalitat de promoure la participació
ciutadana, potenciar la cohesió social i millorar el desenvolupament social, cultural i de
lleure del municipi.
Aquest Reglament estarà permanentment a
disposició de qualsevol persona que ho
demani al propi Casal de Cultura, a lAjuntament i a la pàgina web de lAjuntament de
Campins.
Article 4. Naturalesa i règim jurídic
Per la seva finalitat, el Casal de Cultura té
la consideració despai de domini públic al
servei de la promoció social, cultural i de
lleure. La utilització dels seus espais comporta una ocupació directa o immediata duna
porció de domini públic, de manera que
limita o exclou la seva utilització per part
dels altres interessats i, per tant, està subjecta
a llicència privativa dús.
Article 5. funcions
Les principals funcions daquest espai són:
1. Ser un lloc de trobada i de relació ciutadana.
2. Contribuir a la promoció i difusió de la
cultura a través de diferents tipus despectacles de petit format i altres activitats.
3. Possibilitar el desenvolupament dactivitats adreçades a cobrir necessitats en làmbit
de la cultura, lesport, la socialització, la
comunicació, la informació, laprenentatge,
el lleure, la difusió cultural i turística i la creació artística.
4. Donar cabuda a la programació dactes
promoguts per les persones, associacions,
entitats i altres col·lectius.
5. Fomentar la participació ciutadana.
Article 6. Instal·lacions
Disposa de les següents instal·lacions:
Planta Baixa:

- Sala dactes.
- Sanitaris.
Primera Planta:
- Tres Sales.
- Sanitaris.
Laforament màxim permès és el que consta al projecte tècnic de lespai, el qual haurà
destar senyalitzat de la manera que disposi
la normativa.
Es podrà autoritzar lús social daquestes
instal·lacions sempre que lactivitat a realitzar
sigui compatible amb lobjecte i funcions
daquest espai.
Article 7. La gestió econòmica
La gestió econòmica del Casal de Cultura
es regirà per les normes establertes per lAjuntament en les Bases dExecució del Pressupost i resta de disposicions legals vigents.
Les despeses i els ingressos sintegraran en el
Pressupost General amb la necessària especificació funcional.
Article 8. Disponibilitat horària
Amb caràcter general es podrà autoritzar
la realització dactivitats en lespai Casal de
Cultura dins de lhorari següent: 9:00 hores a
00:00 hores.
Excepcionalment, tenint en compte la
naturalesa de lactivitat i la normativa vigent,
podrà establir-se un horari diferent, la qual
cosa haurà de ser motivada mitjançant informe del corresponent tècnic de lAjuntament.
La competència per la modificació daquests horaris correspon a lAlcalde o regidor
en qui delegui.
Article 9. Usuaris i activitats
Podran fer ús del Casal de Cultura:
1. Amb caràcter preferent el propi Ajuntament per a programacions i activitats organitzades per aquest, així com les seves activitats
internes.
2. Totes les associacions, col·lectius i entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal dentitats que organitzin activitats a labast de tots els ciutadans i ciutadanes
i que promoguin activitats de caire educatiu,
cultural, artístic, cívic i esportiu.
3. Altres entitats sense ànim de lucre.
Comprèn entitats o associacions com ONGs,
associacions culturals, socials, esportives,
polítiques, etc. No domiciliades a Campins
que organitzin activitats a labast de tots els
ciutadans i ciutadanes i que promoguin activitats de caire educatiu, cultural, artístic,
cívic, creatiu, social i esportiu.
4. Grups de caràcter no associatiu i particulars que organitzin activitats i que promoguin activitats de caire educatiu, cultural,
artístic, cívic, creatiu, social i esportiu. En
cada cas es valorarà linterès general de lactivitat i la finalitat concreta de lacte que shi
vol portar a terme.
5. No es podran portar a terme activitats
lucratives ni comercials, tret de les autoritzades expressament per lAjuntament. El
sol·licitant haurà de fer la petició amb la
corresponent justificació en el document de
sol·licitud de lespai.
6. Lòrgan de la corporació que autoritza

lús del Casal de Cultura podrà establir el
pagament de les taxes que corresponguin,
dacord amb el que estableixin les ordenances fiscals vigents.
LAjuntament vetllarà perquè aquestes
activitats sadeqüin a la finalitat que amb
aquest Reglament es persegueix.
Article 10. Drets dels usuaris
Els usuaris autoritzats a lús de la
instal·lació gaudiran en tot cas dels drets
següents:
1. Disposar de lespai autoritzat en condicions adequades per a la realització de lactivitat que shi vol portar a terme.
2. Disposar de tots els mitjans materials i
tècnics que shagin autoritzat dacord amb la
sol·licitud prèvia.
Article 11. Deures dels usuaris
Els usuaris autoritzats a lús de la
instal·lació sobliguen al compliment dels
següents deures:
1. Complir la normativa vigent pel que fa
al tabac.
2. No superar laforament màxim permès.
3. Quan es dugui a terme una activitat
nocturna shaurà de respectar el descans dels
veïns, així com la normativa vigent en relació
als horaris, activitats, soroll i qualsevol altra
daplicació.
4. Els usuaris respectaran lhorari per al
qual sels ha cedit lús, tant a lentrada com a
la sortida.
5. Els espais utilitzats hauran de quedar
nets i endreçats, lliures de qualsevol material
per tal de garantir el seu ús posterior en perfectes condicions.
6. Sha dutilitzar lespai autoritzat i zones
daccés al mateix sense accedir a la resta de
dependències, excepte en els casos en què
expressament sautoritzi.
7. Lús privatiu del domini públic origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons dinterès públic i,
per tant, lusuari o entitat autoritzada no
podrà cedir, traspassar, autoritzar, arrendar,
etc. a tercers lespai que se li ha autoritzat pel
seu ús.
8. Lusuari o entitat podrà, única i exclusivament, fer ús de les instal·lacions amb la
finalitat per la qual ha estat autoritzada.
9. Quan per característiques de lactivitat
sol·licitada es requereixi una dassegurança
addicional a la disposada pel Casal de Cultura, dacord amb la normativa legal o reglamentària vigent, lusuari o entitat autoritzada
haurà de tenir contractada la seva cobertura.
Una còpia de la pòlissa o document equivalent de valor probatori haurà de ser presentada a lAjuntament, juntament amb la sol·licitud, tal com estableix el procediment dautorització, i les seves pròrrogues i modificacions seran comunicades oportunament a
lAjuntament, sense perjudici del que sestableix a larticle 15.3.
10. Aniran a càrrec dels organitzadors les
despeses derivades dels danys i desperfectes
causats durant i com a conseqüència de la
realització de lactivitat en qualsevol de les
instal·lacions del Casal de Cultura, encara
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que no estiguessin incloses a lautorització,
dacord amb el que estableix la normativa
reguladora del patrimoni de les administracions públiques vigent o estableixi una posterior aplicació.
11. Totes les activitats que comportin la
manipulació daliments hauran de complir el
que estableix la normativa específica.
12. Els usuaris del Casal de Cultura hauran
de tenir coneixement daquest Reglament.
13. Seguir les indicacions del personal
municipal responsable de la instal·lació.
Article 12. Competències
LAjuntament és competent per autoritzar
totes les activitats que es portin a terme al
Casal de Cultural. Latorgament dautorització per lús de lespai es realitzarà dacord
amb els criteris de preferència següents:
1. Les activitats organitzades per lAjuntament.
2. Entre les entitats associatives tenen prioritat les sol·licituds de les entitats que estiguin
inscrites en el registre municipal dentitats del
municipi.
3. Les sol·licituds de les associacions i
entitats tindran preferència respecte a les dels
usuaris individuals o col·lectius no associats.
Article 13. Responsabilitat
1. La persona física o jurídica o entitat
organitzadora serà responsable dels actes i
conductes que contradiguin aquesta normativa i del comportament dels participants en la
seva activitat.
2. Lentitat autoritzada es responsable de
tots els danys, materials o morals, que es
puguin produir durant lús de les
instal·lacions com a conseqüència del desenvolupament de lactivitat. Així mateix, lentitat o persona autoritzada assumeix 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.
3. Aquelles persones físiques o jurídiques
que utilitzin material propi es responsabilitzaran dels danys que aquest pugui causar a
les instal·lacions. LAjuntament podrà prohibir lús daquell material que no consideri
adequat.
4. Els drets relatius a la propietat intel·lectual que es poguessin derivar de les activitats
que es duguin a terme al Casal de Cultura
aniran a càrrec de lusuari o entitat autoritzada.
Article 14. Sol·licituds
La utilització del Casal de Cultura per a la
realització dactivitats anirà dirigida als usuaris mencionats a larticle 9.
Per accedir a lús del Casal de Cultura
afectat per aquest Reglament es procedirà tal
com sespecifica a continuació:
1. Sha domplir una instància a lAjuntament per sol·licitar activitats puntuals i continuades.
- Identificació del sol·licitant o de lentitat
a la qual representa, si sescau.
- Persona/es responsables de lactivitat.
- Descripció de lactivitat que hi vol

desenvolupar.
- Nombre de participants aproximats.
- Persona o persones responsables de lentitats (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon,
càrrec o condició en què actua).
- Materials complementaris que sutilitzaran i els que poden comportar una despesa
extraordinària en els subministraments.
2. Atès que lús dels espais pot ser puntual
o continuat, sestableixen els següents terminis per a la presentació de les sol·licituds:
- Per a les activitats continuades les
sol·licituds shauran de lliurar amb 30 dies
naturals dantelació a la realització de lactivitat.
- Per a les activitats puntuals la sol·licitud
shaurà de presentar amb un mínim de 15
dies naturals dantelació a la realització de
lactivitat.
Aquests terminis sestableixen sense perjudici del que disposa lapartat cinquè de larticle 15.
3. Les autoritzacions de lespai de manera
continuada tindran una durada màxima dun
any i no crearan cap dret, precedent, avantatge o reserva per anys o usos posteriors a la
seva finalització. Exceptuant casos concrets
que siguin regulats per un conveni específic
signat amb lAjuntament.
Article 15. Autorització
1. Lalcalde o regidor en qui delegui, té la
competència per a latorgament o denegació
de lautorització a què fa referència el present Reglament.
2. LAjuntament estudiarà la viabilitat i
compatibilitat de lactivitat i en decidirà lautorització o denegació.
3. Les autoritzacions satorgaran després
de verificar que les sol·licituds són correctes i
havent comprovat que lactivitat no interfereix en altres que ja es portin a terme en lespai cultural. Es decidirà si lactivitat es pot
efectuar en lespai sol·licitat.
4. Lautorització per dur a terme una activitat organitzada per una altra regidoria de
lAjuntament, es comunicarà per escrit al tècnic municipal responsable.
5. En el cas de sol·licituds fora de termini
per motius durgència justificada i motivada,
previ informe del personal tècnic de la regidoria corresponent es podrà autoritzar lús de
lespai sense aplicar els terminis i tràmits
regulats en els apartats anteriors. Aquest serà
considerat un procediment extraordinari
dautorització.
6. Lincompliment dalguna de les prescripcions contingudes en el present Reglament serà causa suficient per denegar qualsevol petició posterior o per suspendre o rescindir lautorització concedida.
7. LAjuntament podrà negar lautorització
dús del Casal de Cultura quan lactivitat
pugui causar molèsties evidents a la resta
dusuaris o als veïns de lequipament, fins i
tot en aquells casos en que lautorització ja
shagi concedit, però en què posteriorment es
demostri que lactivitat comporta riscos o
molèsties no notificades prèviament.
8. Sens perjudici del règim sancionador

que pugui ser aplicable, els responsables del
Casal de Cultura tenen la facultat dexpulsar
de lequipament aquells que infringeixen les
normes dús establertes en aquest Reglament.
Article 16. Vigilància i accés
1. La persona o entitat sol·licitant haurà
danomenar un/a responsable de control,
vigilància i accés de lacte, quan li sigui concedit lús de lespai.
2. Un cop realitzada lactivitat, lusuari o
entitat autoritzada haurà de revisar lestat de
lespai utilitzat, tant en el cas dactivitats puntuals com dactivitats continuades. En cas de
detectar algun desperfecte derivat del mal ús,
ho comunicarà mitjançant un escrit a la Regidoria de Cultura.
Article 17. Suspensió de les autoritzacions
1. Es podrà suspendre lús privatiu que
permet lautorització quan, per raons dinterès públic, sigui necessari lespai de domini
públic que és el Casal de Cultura, tenint en
compte la situació de possessió precària que
origina.
2. Excepcionalment lautorització concedida podrà modificar-se, dofici o instància de
particular, per variació de les causes que la
motiven.
3. Es podrà suspendre o rescindir una
autorització quan es donin les circumstàncies
previstes a larticle 16,apartat 6 daquest
Reglament.
Article 18. Compliment de la normativa
La cessió efectiva de les instal·lacions
comportarà a lusuari lacceptació del contingut daquest Reglament.
Article 19. Altres aspectes
Per tal devitar la identificació del Casal de
Cultura amb qualsevol tendència ideològic
política o religiosa determinada, les entitats
daquestes característiques podran fer ús daquest equipament de forma puntual, però no
com seu social.
Disposició final: entrada en vigor
El present entrarà en vigor lendemà de la
seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, sempre i quan hagi transcorregut
el termini de 15 dies que sestableix als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases del Règim local.
Campins, 15 de juny de 2009.
LAlcalde, Miquel Barnola i Catarineu.
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