REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LES SALES D’ASSAIG
L’Ajuntament de Marratxí reconeix la presència d’un capital musical local
com a font d’enriquiment cultural i element dinamitzador del municipi.
En aquest sentit, és voluntat de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Marratxí fomentar la promoció i la difusió dels músics joves del municipi. Un
dels aspectes fonamentals d’aquesta política de suport als grups és oferirlos un espai per assajar, per tal de facilitar la creativitat i la producció dels
músics joves locals. D’aquesta manera es pretén consolidar la música local
com una manifestació cultural més del territori.
ARTICLE 1. OBJECTE
L’objecte de la present normativa és regular l’ús i funcionament dels 2 locals
d’assaig musical ubicats al Polígon de Marratxí per part de grups locals amb
la finalitat de disposar d’un espai adequat per assajar. Es consideren grups
locals aquells que, com a mínim, tenen la meitat dels components residents a
Marratxí.
ARTICLE 2. LOCALS
2.1. Els locals d’assaig estaran adequats per a la pràctica dels assajos i
podran

disposar

d’instruments

musicals,

micròfons,

amplificadors

i

semblants.
2.2 La definició dels locals a destinar i les seves característiques concretes es
fixaran per l’Àrea de Joventut, la qual disposarà de llistat actualitzat a tal
efecte.
ARTICLE 3. DESTINATARIS
3.1. En el cas de músics individuals han de tenir entre 14 i 35 anys i estar
empadronats en el municipi de Marratxí. En el cas de menors d’edat la

sol·licitud

d’ús

de

local

d’assaig

haurà

d’anar

acompanyada

per

l’autorització del pare/mare o tutor legal.
3.2. En el cas de grups musicals, al manco la meitat dels components hauran
d’estar empadronats al municipi de Marratxí i tenir entre 14 i 35 anys.
3.3. Els grups musicals o els músics individuals no seran professionals de la
música.
ARTICLE 4. HORARI DE FUNCIONAMENT
4.1. Les sales d’assaig resten obertes tots els dies de l’any, excepte que per
algun motiu extraordinari l’equipament s’hagi de tancar o destinar a un altre
ús.
4.2. Cada grup disposa d’un dia a la setmana durant un màxim de 3 hores
setmanals. Només es podran utilitzar les sales en els horaris adjudicats.
4.3. Horaris i quadrant de funcionament:
L’horari i quadrant de funcionament serà fixat per l’Àrea de Joventut. Els
grups podran sol·licitar els horaris en funció d’aquest quadrant (un quadrant
per setmana, que correspon a les 3 hores possibles d‘utilització del local).
4.4. L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries
reservades per a cada usuari, i tot extremant la puntualitat a l’hora de
finalitzar l’assaig. L’horari establert per l’assaig inclou el temps de muntatge
i desmuntatge dels instruments.
ARTICLE 5. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
5.1. El model de sol·licitud estarà disponible a l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Marratxí (ANNEX 1). El model de sol·licitud ha d’estar signat
per tots els membres del grup i s’ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI de
cadascun dels components. En els cas de menors d’edat han de presentar
autorització paterna de cada un dels menors (ANNEX 2).

El fet de presentar la sol·licitud suposa el coneixement i l’acceptació de la
normativa d’ús i funcionament.
Qualsevol alta o baixa dels components del grup haurà de ser comunicada a
l’Àrea de Joventut.
5.2 Les sol·licituds es presentaran dins els terminis que fixi l’Àrea de
Joventut per a cada convocatòria.
5.3. Una vegada rebuda la sol·licitud, l’Àrea de Joventut estudia la
disponibilitat d’espai, i s’indicarà horari disponible adjudicat.
5.4. En cas que hagi diferents sol·licituds per al mateix espai es donarà
preferència als grups amb més membres del municipi, en segon lloc al grup
de mitjana d’edat més jove, en tercer lloc per antiguitat en l’adjudicació del
local i en cas d’empat es farà per sorteig.
L’Àrea de Joventut, podrà concretar aquests criteris, atorgant puntuació als
mateixos i elevant a Decret de Batlia el desenvolupament d’aquest apartat.
ARTICLE 6. PREUS PUBLICS
6.1. Els preus públics per a la utilització dels locals són els establerts a
l’Ordenança fiscal reguladora (aquestes quotes es destinaran al manteniment
i millora dels locals). Aquestes quotes es calcularan en funció de la mitjana
d’edat dels membre del grup.


Mitjana d’edat menors de 20 anys - 30 euros



Mitjana d’edat entre 20 i 25 anys - 45 euros



Mitjana d’edat majors de 25 anys - 60 euros

6.2. El grup musical que el dia 5 de cada mes no hagi satisfet l’import
municipal mitjançant el corresponent ingrés bancari, serà donat de baixa en
el mes en curs, perdrà els seus drets d’utilització i aquests passaran al grup
de reserva.

6.3. Els grups hauran de presentar el resguard de l’ingrés bancari en la forma
que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Marratxí determini.
6.4. Quan per causes no imputables a l’interessat, la utilització dels locals no
sigui possible, se li retornarà l’import percebut corresponent al servei no
prestat.
6.5. Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi les sales
dins el període reservat, l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores
perdudes.
ARTICLE 7. NORMES D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI
7.1. El període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim
els grups és de sis mesos. En cas que un grup tengui la voluntat de deixar
d’utilitzar l’espai abans del temps indicat ho comunicarà a l’Àrea de Joventut
amb una antelació mínima d’una setmana.
7.2. Els mesos de juny i novembre el personal de l’Ajuntament farà una
revisió dels locals adjudicats als grups, juntament amb els grups que han
quedat en reserva, per determinar la continuació o la baixa d’algun grup,
sempre que de les reserves hagi grups que tinguin preferència perquè contin
amb més punts (més membres de Marratxí, edat més jove...).
7.3. Seguretat, conservació i higiene
Accés:


És responsabilitat dels usuaris el control en l’accés a l’espai.



La utilització de les sales queda restringida als components dels grups.

No obstant això, els grups poden convidar a assistir als assaigs a un màxim
de 3 persones convidades, sempre que puguin cabre dins el local.


La finalitat del local és l’assaig musical, per la qual cosa no es podrà

utilitzar per altres activitats.

Claus:
Cada grup disposarà d’un codi de seguretat per entrar en el local. Aquest
codi només els permetrà l’entrada en l’horari adjudicat.

Aquest codi és

personal i intransferible, per la qual cosa els grups es fan responsables de no
comunicar aquest codi a altres grups, ja que en cas de robatori que
coincideixi amb aquest codi es faran responsables del mateix.
Utilització i conservació dels locals:


Els grups són responsables de mantenir el local i el material en perfecte

estat, respectant tots els béns, instal·lacions i materials.


No està permès intercanviar material d’un local a l’altre.



En cas que la bateria es desmunti per l’assaig, s’haurà de deixar muntada

per al següent grup.


No està permès guardar cap tipus de material dins els locals. Cada grup

es responsabilitza del seu material. En cas de pèrdua o sostracció del
material d’assaig, l’Ajuntament no es compromet a pagar cap tipus
d’indemnització.


En cas de detectar algun desperfecte de material dels locals, o que un

grup s’adoni de la pèrdua o robatori d’un material haurà d’avisar
immediatament a l’Ajuntament. En cas contrari, serà facturat al grup que
hagi utilitzat el servei abans de detectar el desperfecte.


Es respectarà l’horari establert i es tindrà cura especialment de la

puntualitat a l’hora d’iniciar i finalitzar l’assaig.
Neteja


Els grups seran responsables de mantenir el local en perfecte estat de
conservació i neteja, no es podrà introduir mobiliari ni cap element
decoratiu.



Els desperfectes causats en l’espai, mobiliari o altres elements seran
reparats pels sol·licitants.

Prohibició de fumar, beure i/o menjar


Queda prohibit el consum de qualsevol tipus d’estupefaents, fumar i
introduir begudes alcohòliques i aliments dins dels locals d’assaig.



Es prohibirà l’entrada de les persones que presentin signes d’estar sota
els efectes de l’alcohol o altres drogues.



Qualsevol incident s’ha de comunicar via telèfon o mail a l’equip tècnic
de l’Àrea de Joventut.

ARTICLE 8. CAUSES DE SUSPENSIÓ DE LA CESSIÓ
8.1. L’incompliment d’alguna de les normes suposarà la suspensió de la
cessió. En cas de desperfectes abonaran els danys causats.
8.2. La durada de la suspensió dependrà de la gravetat de la norma
incomplida o de la reiteració en l’incompliment de normes.
8.3. La no utilització continuada per períodes superiors a un mes de l’espai
sol·licitat en els horaris establerts sense causa justificada comportarà la
pèrdua de la cessió.
8.4. Els casos no previstos en aquesta normativa seran estudiats de manera
particular per l’equip tècnic de l’Àrea de Joventut, que es reserva el dret
d’establir normes complementàries addicionals si fos oportú i sempre que
sigui per la consecució dels objectius municipals.
8.5. L’òrgan competent per a adoptar la suspensió de la cessió serà el Batle a
proposta raonada del Regidor de Joventut i prèvia audiència a l’interessat.
ARTICLE 9. CONTROL
9.1. Tots els grups musicals estan obligats a reunir-se trimestralment amb la
comissió de seguiment de l’Ajuntament.
9.2. Comissió d’usuaris. Aquesta comissió estarà formada pels usuaris dels
grups que així ho desitgin. Les seves funcions són de control i gestió dels
locals d’assaig amb l’acompanyament i supervisió de l’equip gestor de l’Àrea
de Joventut.

9.3. El present reglament és d’obligat compliment per tots els usuaris dels
locals d’assaig. En cas d’incompliment o infracció dels preceptes establerts
en aquest reglament, a reserva d’altres mesures pertinents, es podrà prohibir
la utilització de l’equipament.

DISPOSICIO FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al
BOIB.

