REGLAMENT DE L’ESPLAI D’AVIS MUNICIPAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
Aprovació: Acord del Ple de 17/10/2919.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de 31/12/2019.
Entrada en vigor: 17/01/2010.

INTRODUCCIÓ
Aquest document té per objecte regular la gestió, les activitats i els usos de l’Esplai
d’Avis de Sant Fruitós de Bages .
Articula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment de l’envelliment
actiu i a la promoció de la participació de la gent gran. Identifica quina és la finalitat dels
centres, preveu les normes de conducta i regula el funcionament de l’equipament
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ, DOMICILI, NATURALESA I OBJECTIUS DE L’ESPLAI
D’AVIS MUNICIPAL
1.- El casal dels avis s’anomena Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages, i s’ubica al C/
Jacint Verdaguer, 3.
L’ Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages és un equipament públic municipal dedicat a
la gent gran, que té per objectiu la promoció i participació d’aquests com a membres
actius de la societat civil. Per tal de aconseguir dit objectiu es tindrà una cura especial
en:
a) La reafirmació de la persona d’edat avançada.
b) El foment de l’associacionisme.
c) El desenvolupament d’activitats que afavoreixin
intergeneracionals.
d) La valoració i promoció de les iniciatives de la gent gran.

les

relacions

2.- Son objectius de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages promocionar el benestar,
fomentar la convivència, la integració i la relació amb el medi social, així com qualsevol
altre actuació orientada a la mateixa finalitat mitjançant les relacions humanes. També
son objectius fomentar activitats culturals, formatives, recreatives i els serveis
necessaris.
3.- La gestió d’aquest equipament es realitzarà, en la mesura del possible i de forma
preferent, a càrrec d’una entitat de la gent gran del municipi.
ARTICLE 2. ACTIVITATS I SERVEIS
1.- Per la consecució dels objectius establerts a l’article anterior, es podran desenvolupar
a l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages, una sèrie d’activitats culturals, formatives,
esportives, lúdiques, ocupacionals i preventives promogudes per l’entitat gestora del
servei.

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

2.- Totes les activitats de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages que es realitzin dins i
fora de l’equipament s’anunciaran incorporant el logotip de l’Esplai d’Avis municipal i de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
3.- L’entitat de la gent gran que gestioni l’equipament, si és el cas, podrà establir un
calendari permanent d’activitats i aquestes tindran preferència sobre altres que pugui
dur a terme l’Ajuntament de forma esporàdica.
4.- L’Ajuntament podrà establir també un calendari permanent d’activitats per realitzar a
l’Esplai d’Avis municipal i en aquest cas caldrà pactar-lo prèviament amb l’entitat que el
gestioni, si és el cas, a fi de poder-lo encaixar juntament amb les activitats que ja es
facin d’acord amb el punt 3.
5.- L’Ajuntament podrà autoritzar que altres entitats o ens públics facin ús de les
instal·lacions de l’equipament municipal, havent de comunicar-ho prèviament a l’entitat
que gestioni l’Esplai d’Avis, si és el cas, a fi d’encaixar l’ús de l’equipament dins del
calendari d’actes, cursos o altres activitats que es duguin a terme, sense poder-s’hi
negar.
6.- Les activitats que es desenvolupin a l’equipament municipal per part d’altres entitats
o ens públics, podran anunciar-se amb cartells o a les xarxes, però sempre ho faran
amb els seu logotips al costat del de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el de
l’Esplai d’Avis clarament identificables.
7.- Els serveis que s’ofereixin podran posar-se en funcionament o suspendre’s segons
la necessitat o conveniència segons estimi l’Ajuntament. Si el servei l’oferís l’entitat
gestora de l’Esplai d’Avis, si és el cas, aquest es podria suspendre per part de
l’Ajuntament mitjançant un estudi raonat i amb motivació suficient.
8.- Les activitats que es realitzin hauran de contribuir a la dinamització cívica, social i
cultura de la gent gran, i hauran d’estar orientades a la cobertura de necessitats com
son les d’afecte, relació, amistat, formació, autoestima, creativitat, empoderament i
activitat física i mental.
9.- El programa d’activitats incidirà en tres eixos principals:
a) Activitats de foment d’hàbits saludables i benestar personal.
b) Activitats de formació permanent.
c) Activitats lúdiques i de lleure.
10.- Les activitats que s’organitzin a l’Esplai d’Avis podran ser organitzades per:
a) L’entitat gestora de l’equipament.
b) L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
c) Les persones físiques o jurídiques, les entitats o associacions i ens públics
que estiguin interessades en dur a terme activitats en aquest equipament,
d’acord amb les finalitats i objectius de l’Article 1, prèvia autorització de
l’Ajuntament i d’acord amb el punt 5.
11.- Les activitats que es desenvolupin a l’Esplai d’Avis respectaran els aforaments
màxims permesos.
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12.- Totes les activitats que comportin la manipulació d’aliments hauran de complir el
que dictamini la normativa específica.
13.- Difusió de les activitats: l’organitzador de l’activitat, sigui l’entitat gestora si n’hi ha
o sigui altre, podrà fer difusió de l’activitat a realitzar mitjançant cartells, díptics o altres
mitjans físics o a través de les xarxes socials, sempre prèvia validació per part de l’Àrea
de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
ARTICLE 3. SERVEIS.
1.- L’Esplai d’Avis municipal de Sant Fruitós de Bages oferirà de forma permanent els
següents serveis:
a)
b)
c)
d)

Servei de Bar.
Televisió.
Jocs de taula.
Premsa diària i revistes.

2.- Els serveis que s’ofereixin a l’Esplai d’Avis estaran sotmesos a uns horaris i a unes
condicions que estaran indicades dins del propi equipament amb cartells o avisos, no
obstant, els serveis indicats en el punt 1 hauran de prestar-se de forma permanent dins
de l’horari general d’obertura.
3.- Preus dels serveis i règim de les prestacions:
A l’interior de l’Esplai d’Avis hi haurà un tauler d’anuncis on estaran exposats els horaris
i els serveis que es realitzen a l’equipament, tant els permanents com els esporàdics.
4.- Els serveis esporàdics o aquells que siguin permanents no indicats al punt 1, hauran
d’estar autoritzats per l’Ajuntament cas que siguin duts a terme per l’entitat gestora de
l’equipament.
5.- Els preus per la utilització dels serveis, tant pels permanents com els esporàdics,
seran indicats o en el seu cas autoritzats, per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
ARTICLE 4. PERSONES USUÀRIES.
Els principals destinataris d’aquest equipament públic són les persones jubilades i
pensionistes majors de 60 anys del municipi de Sant Fruitós de Bages.
Es determinen les següents condicions a complir per a ser usuaris:
a) Ser jubilat i/o pensionista major de 60 anys, així com la seva parella encara
que aquesta no compleixi el requisit d’edat, de jubilació o de pensió.
b) Persones de 55 anys o més, prejubilades o en procés de jubilació parcial o
pensionistes de la seguretat social amb una pensió d’invalidesa, així com la
seva parella encara que aquesta no compleixi el requisit d’edat, de jubilació
parcial o de prejubilació.
Per accedir a les activitats programades i als serveis que s’hi presten caldrà complir amb
les condicions indicades.
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L’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages restarà obert a altres col·lectius d’edats
diferents i de condicions diferents a les quines es determinen per a ser-ne usuaris
sempre que estiguin vinculats a projectes, iniciatives o activitats que tinguin a veure amb
la relació intergeneracional o amb el coneixement i divulgació del món de la gent gran.
L’Ajuntament en motiu de l’interès públic pot permetre l’ús de l’equipament per altres
col·lectius que no reuneixin aquestes condicions.
ARTICLE 5. HORARI
L’Esplai d’Avis municipal tindrà un horari permanent en què estarà obert al seu ús i es
prestaran com a mínim els serveis indicats a l’Article 3 punt 1.
Aquest horari permanent és:
-

De DILLUNS A DIVENDRES de 15:30h a 20:00h
DISSABTE de 15:30h a 21:00h

De dilluns a dissabte al matí i els diumenges romandrà tancat, excepte quan hi hagi una
activitat programada.
Període de vacances.
L’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages romandrà tancat durant 15 dies naturals durant
el mes d’agost.
Aquest període de vacances serà informat al web municipal, a la cartellera d’informació
interior de l’equipament i a la porta d’accés a l’equipament, almenys des de 10 dies
abans de l’inici del període.
Per motius justificats i amb un avís previ de 5 dies naturals, l’Ajuntament podrà tancar
l’equipament informant als usuaris com s’indica al paràgraf anterior.
Per causes d’urgència o imprevistos de força major o que afectin a la prestació dels
serveis permanents, l’Ajuntament podrà tancar l’equipament de forma immediata,
col·locant cartells que informin del motiu i la durada prevista del tancament.
L’entitat gestora, si és el cas, podrà demanar tancar l’equipament prèvia sol·licitud a
l’Ajuntament indicant el motiu i el període, amb una antelació mínima de 10 dies naturals.
L’Ajuntament podrà decidir el tancament peticionat o alternativament podrà decidir
mantenir obert l’equipament sense la gestió de l’entitat i podent alterar temporalment els
horaris o els serveis permanents que cal prestar. Aquest fet caldrà ser informat als
usuaris amb un avís previ de 5 dies naturals.
CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DE L’USUARI.
ARTICLE 6. DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
1.- Drets de les persones usuàries:
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a) Gaudir de les instal·lacions i serveis de l’Esplai d’Avis.
b) Participar a les activitats organitzades segons els criteris i normes de
funcionament de cada una d’elles.
c) Formular per escrit queixes, propostes o suggeriments en relació al serveis i
a les activitats de l’Esplai d’Avis.
d) No ser discriminat per raons de raça, idioma, sexe, religió, creences
ideologiques ni qüestions de categoria social o estatus.
e) Tenir accés lliure i gratuït a l’equipament i gaudir dels serveis permanents
que s’hi presten.
f)

Fer ús dels serveis higiènics (wàter i lavabo) de l’equipament.

2.- Deures de les persones usuàries:
a) Conèixer i complir aquest reglament.
b) Abonar l’import dels serveis de pagament que s’utilitzin.
c) Complir i respectar en tot moment les normes de funcionament de les
activitats en què es participi.
d) Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i material de l’Esplai d’Avis
municipal.
e) Utilitzar els jocs de taula i entreteniments de l’Esplai d’Avis com a elements
de distracció i sense propòsit de lucre, respectant el material.
f)

Evitar qualsevol acte que pugui afectar la normal convivència entre els
usuaris, i entre aquests i el personal de l’Esplai d’Avis.

g) No romandre a l’interior del centre amb animals de companyia excepte els
gossos pigall.
ARTICLE 7. RÈGIM DISIPLINARI
L’incompliment dels deures per part dels usuaris de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de
Bages podrà ser objecte d’aplicació del règim disciplinari, tenint com a conseqüència la
possible aplicació de sancions econòmiques o la pèrdua del dret al lliure accés a
l’equipament.
El règim disciplinari s’estructura d’acord amb els criteris següents:
7.1 FALTES:
Les faltes es classifiquen com a lleus, greus o molt greus d’acord amb el següent detall
i aniran associades a una escala de sancions econòmiques.
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7.1.1 FALTES LLEUS.
a) No cuidar les instal·lacions de l’equipament o el seu material.
b) No cuidar la higiene personal.
c) Incomplir i no respectar les normes de funcionament de cada un dels serveis.
d) Incomplir i no respectar les normes de funcionament de cada una de les
activitats en què es participi.
e) No atendre les instruccions d’ús i/o de bon comportament que pugui realitzar
el personal de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages o dels membres de
l’entitat gestora, si és el cas.
f)

Realitzar dins de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós de Bages recaptacions
econòmiques.

7.1.2 FALTES GREUS.
a) Reiteració de faltes lleus. La tercera falta lleu en un període de 3 mesos es
considerarà una falta greu.
b) Promoure o participar en discussions, falta de respecte a usuaris o personal.
c) Realitzar actes perjudicials al dret a la imatge i al honor de l’Esplai d’Avis, així
com distorsionar intencionadament la seves activitats o alterar les normes de
convivència.
d) Utilitzar qualsevol mena de joc o activitat a títol individual amb finalitat de
lucre.
e) Deteriorar intencionadament les instal·lacions i materials de l’Esplai d’Avis.
f)

No fer front al pagament d’un servei prestat.

g) Negar-se a abandonar l’equipament a l’hora del seu tancament.
h) Qualsevol atemptat contra la dignitat de les persones i els bons costums o
moralitat necessària per garantir la convivència de l’Esplai d’Avis de Sant
Fruitós de Bages.
7.1.3 FALTES MOLT GREUS.
a) La reiteració de faltes greus. La segona falta greu en un període de 2 mesos
es considerarà una falta molt greu.
b) Lesionar intencionadament a usuaris o personal de l’Esplai d’Avis.
c) La substracció de diners o objectes de qualsevol mena.
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d) Manifestar una conducta impròpia per la ingestió de substancia alcohòlica o
tòxica.
e) Cometre fets delictius declarats per sentencia judicial ferma, duts a terme a
l’interior de l’equipament o durant una activitat externa programada.
f)

La falsificació de les dades que hagin determinat l’accés a l’Esplai d’Avis de
Sant Fruitós de Bages.

L’Ajuntament, mitjançant un informe del lletrat/da municipal, o persona que anàlogament
desenvolupi les funcions, valorarà la classificació d’una falta que no estigui tipificada en
aquest Article 7.
7.2 SANCIONS.
Per haver comés una FALTA LLEU:
a) La pèrdua del dret d’ús de l’equipament per un període d’entre 7 dies naturals
i 30 dies naturals.
b) Una sanció econòmica d’entre 50,00 € i 99,99 €, i el pagament del material o
les instal·lacions danyades si és el cas.
Per haver comés una FALTA GREU:
a) La pèrdua del dret d’ús de l’equipament per un període d’entre 31 dies
naturals i 180 dies naturals.
b) Una sanció econòmica d’entre 100,00 € i 299,99 €, i el pagament del material
o les instal·lacions danyades si és el cas.
Per haver comés una FALTA MOLT GREU:
a) La pèrdua del dret d’ús de l’equipament per un període d’entre 181 dies
naturals i 365 dies naturals.
b) La pèrdua permanent del dret d’ús de l’equipament.
c) Una sanció econòmica d’entre 300,00 € i 1.000,00 €, i el pagament del
material o les instal·lacions danyades si és el cas.
Tot sense perjudici de la facultat d’exigir a l’infractor per la via judicial una indemnització
pels danys i perjudicis causats.
Dins de cada franja de sanció, s’aplicarà el grau que es consideri adequat per la
magnitud dels fets succeïts, per la possible reiteració i per les conseqüències de la
impossibilitat de mantenir els serveis o el normal funcionament de l’equipament per
motiu de la falta comesa.
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L’Ajuntament, mitjançant l’obertura d’un expedient instruit pel lletrat/da municipal o
persona que anàlogament desenvolupi les funcions, valorarà la graduació de la sanció
a aplicar.
ARTICLE 8. INFORMACIÓ
L’Ajuntament, i l’entitat gestora si és el cas, hauran de mantenir informats als usuaris de
l’Esplai d’Avis com a mínim pel què fa a:
12345678-

Horaris
El present Reglament
Preus dels serveis permanents
Activitats que es realitzen
Preus de les activitats o altres serveis
Períodes de vacances
Tancaments imprevistos de l’equipament
No prestació temporal d’un servei

Aquesta informació es realitzarà a través del web municipal, de les xarxes socials quan
així s’estimi oportú, de la cartellera d’informació interior de l’equipament, de la porta
d’accés a l’equipament quan així s’estimi oportú, i a través de qualsevol altre mitjà que
es consideri adient en cada moment.
ARTICLE 9. ENTITAT GESTORA
L’Ajuntament, d’acord amb l’Article 1 punt 3 d’aquest reglament pot confiar la gestió de
l’Esplai d’Avis municipal a una entitat.
1.- DEURES
L’entitat gestora tindrà uns Deures que com a mínim seran:
a) Obertura i tancament de l’equipament
b) Prestació dels serveis permanents
c) Control i reposició del paper de WC, sabó i eixugamans dels serveis higiènics
(el material serà a càrrec de l’Ajuntament).
d) Control d’accés a l’equipament
e) Control del bon desenvolupament de les activitats
f) Control del comportament dels usuaris
g) Informar a l’Ajuntament de qualsevol anomalia de les instal·lacions
h) Informar a l’Ajuntament de presumptes faltes comeses pels usuaris
i) Vetllar per l’estricte compliment d’aquest reglament
j) Lliurar en el termini de 48 hores des de la seva anotació, el document escrit de
queixes, propostes o suggeriments que hagi fet algun usuari en relació al servei
i a les activitats (article 6, punt 1c)
k) Lliurar trimestralment (abans del 5è dia de cada trimestre natural) a l’Ajuntament
el llistat de socis de l’entitat, les altes, les baixes i les peticions rebutjades amb
el motiu de la no acceptació com a soci.
2.- DRETS
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L’entitat gestora tindrà, com a mínim, els següents Drets:
a) Gaudi de l’equipament per a celebrar les seves reunions, assemblees i reunions.
b) Disponibilitat de l’equipament per a preparar actes, celebracions o activitats fora
de l’horari d’obertura.
c) Celebrar actes o activitats dirigides als seus associats, sempre que no afectin a
la prestació dels serveis permanents per als altres usuaris no socis de l’entitat,
dins de l’horari d’obertura.
d) Celebrar actes o activitats dirigides als seus associats, fora de l’horari d’obertura.
3.- SOCIS DE L’ENTITAT GESTORA
L’entitat gestora pot tenir socis.
L’entitat gestora podrà celebrar activitats dirigides exclusivament als seus socis, sempre
en el marc dels seus Dret i Deures indicats en aquest Article 9.
L’entitat gestora podrà organitzar i dur a terme activitats obertes a tots els usuaris de
l’Esplai d’Avis municipal amb una oferta de preus diferenciada, aplicant un preu general
a l’activitat i un preu bonificat pels seus socis.
Quan això succeeix cal que aquest fet diferencial de preus quedi ben palès en la
informació de l’activitat.
4.- CONVENI DE GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT
L’Ajuntament regularà i autoritzarà a l’entitat, si és el cas, la gestió de l’equipament de
l’Esplai d’Avis municipal a través d’un conveni on es podran ampliar drets i deures
indicats a l’Article 9. El conveni no podrà modificar els altres articles d’aquest reglament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden expressament derogats tots els reglaments de l’Esplai d’Avis de Sant Fruitós
de Bages, anteriors al present text.
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