NORMATIVA D’ÚS DELS ARMARIS PER A LES ENTITATS
NEXE – ESPAI DE CULTURA

Desenvolupament de l’Annex 1 del reglament del Nexe-Espai de Cultura,
relatiu als espais susceptibles d’ésser cedits o sol·licitats “armaris i
magatzems d’entitats”

1. Podran sol·licitar un armari aquelles entitats o grups constituïts que
estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Fruitós de
Bages. La seva adjudicació es realitzarà en funció de la present
normativa.
2. La sol·licitud es tramitarà mitjançant una instància presentada a
l’Ajuntament o al Nexe-Espai de Cultura.
3. L’accés als armaris de les entitats està limitat a l’horari d’obertura del
Nexe-Espai de Cultura.
4. El termini de l’autorització d’ús dels armaris per a les entitats serà de
caire anual, renovable de forma automàtica, llevat que hi hagi reclamació
d’una de les parts. El temps màxim d’autorització serà de 4 anys.
5. L’adequació de l’armari cedit, com també l’ordenació i neteja interior de
l’espai, és responsabilitat de l’entitat i persones que en fan ús.
6. Les entitats es comprometen a mantenir ordenats els armaris concedits,
com també a regularitzar el material que hi guardin. Els armaris no estan
destinats a guardar-hi menjar, begudes o a d’altres usos que no siguin
dipositar-hi material i documentació de l’entitat o grup.
7. Les entitats estan obligades a respectar el mobiliari i d’infraestructura i
es fan responsables dels danys derivats del mal ús que se’n faci.

8. El PIJ Nexe tindrà còpia de les claus dels armaris. A les entitats amb
autorització d’ús se’ls podrà cedir una clau. No es podrà fer còpia ni
cessió de cap clau.
9. En el cas que les entitats, per pèrdua de la còpia cedida, hagin de
realitzar-ne una, ho sol·licitaran per escrit a l’Ajuntament. La despesa
que se’n derivi anirà a càrrec de l’entitat.
10. En el cas que es detecti que un grup o una entitat deixa de fer-ne un ús
correcte, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages podrà iniciar expedient
de revocació de l’autorització d’ús per raons justificades en qualsevol
moment per raons justificades, i procedirà a realitzar els tràmits
escaients per tal que l’espai quedi buit i es tornin les claus.

11. En el cas que en el termini d’un mes des de la comunicació de la
revocació de la sessió, l’entitat no compleixi l’obligació de deixar l’espai
buit, des del PIJ Nexe es procedirà a buidar l’armari i es lliurarà el
material trobat al domicili social de l’entitat.
12. Les entitats hauran d’especificar el nom i dades de contacte de la
persona responsable de la gestió de l’armari.
13. Les entitats estaran informades de les modificacions de la normativa i
de la infraestructura que es realitzin al Nexe-Espai de Cultura.
14. En tot cas, s’haurà de complir el reglament d’ús del Nexe–Espai de
Cultura en la seva totalitat.

Annex 1
En cas que el nombre d’entitats o grups que sol·licitin els armaris sigui superior
al nombre disponible d’armaris per a la seva cessió es tindrà en compte les
següents aspectes/puntuacions:
Entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Entitats juvenils i entitats culturals
Entitats que no disposin de cap tipus de local
Valoració de les activitats de l’entitat

2 punts
1 punt
1 punt
0-3 punts

En cas d’empat en la puntuació, es tindrà en compte l’ordre estricte de la
sol·licituds (segons el registre d’entrada a l’Ajuntament).

Annex 2

NEXE – Espai de Cultura
Sol·licitud d’armaris per entitats
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms:
Adreça:
NIF:
Correu Electrònic:

Població:
Telèfon contacte:

Representant a:
ENTITAT:
Adreça:
CIF:
Correu Electrònic:

Població:
Telèfon contacte:

DADES DE L’ACTIVITAT
ENTITAT EN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT: O
ENTITAT O COL·LECTIU JUVENIL: O
ENTITAT O COL·LECTIU CULTURAL: O
ALTRES: O

OBJECTIUS GENERALS DE L’ENTITAT O COL·LECTIU:

DESCRIPCIÓ BREU DE LES ACCIONS I/O ACTIVITATS:

Signatura:

Sant Fruitós de Bages, a

de/d’

de 20

IL·LTRE. SR. ALCALDE AJUNTAMENT SANT FRUITÓS DE BAGES

Annex 3

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Jo,_________________________________________________________ amb
DNI:__________________ com a REPRESENTANT de l’entitat o col·lectiu:

Em faig responsable de la clau entregada de l’armari del Nexe – espai de
cultura, cedit per a l’ús exclusiu de l’entitat que represento.
Facilitant les següents dades de contacte i amb el compromís d’assabentar per
escrit qualsevol canvi de les dades del responsable i de contacte a l’Ajuntament
de Sant Fruitós:
Nom i Cognoms:
Adreça:
Població:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu Electrònic:
He rebut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, la clau detallada a
continuació, de l’armari de l’equipament NEXE – espai de cultura.
Relació de còpies de claus rebudes:
Núm. de còpies

Armari número

Signatura,

A Sant Fruitós de Bages, ____ de/d’ __________________ de 20___

