Centre Cívic
Sagrada Família

Cessió
d'espais a
grups de
suport a la
criança

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Aquest servei consisteix en la cessió d'espais, material lúdic i altres elements de l'equipament a grups
de mares i pares, preferentment del barri, organitzats per a la realització d'activitats relacionades amb
el suport a la criança.
Es portarà a terme els dimecres (de 10 a 12 h) i de forma trimestral. El grup estarà integrat per un
mínim de 8 i un màxim de 15 famílies.
Els grups seran els responsables del bon ús de l'espai i del correcte desenvolupament de l'activitat. Es
formalitzarà la cessió de l'espai al grup trimestralment mitjançant una fitxa que es valorarà per part del
centre i amb la signatura de compromisos respecte a la normativa d'ús. La sol·licitud es farà a l'inici del
trimestre mitjançant fax, correu, e-mail o personalment al servei d'informació i requerirà una
entrevista amb la persona responsable del servei.
Preu: 33,20€/sessió per a tot el grup.

NORMATIVA
• Les activitats realitzades durant la cessió s’hauran d’ajustar a la llei, per tant no es podran fer actes
que facin apologia de la violència, intolerància etc. o que discriminin per contingut o dret d’accés a
ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió.
• Els grups no poden tenir una finalitat lucrativa, i no podrà realitzar un altre tipus d’activitat que la
prèviament pactada.

• Els grups seran responsables dels danys que s’hi puguin causar i assumiran la despesa del que facin
malbé.
• La cessió d'espais a una mateixa entitat encara que tingui caràcter periòdic no suposarà en cap cas la
possibilitat d'establir la seu social de l'entitat o grup a l'equipament.
• El grup usuari de l'espai haurà de comunicar la baixa del servei amb un termini mínim de 15 dies.
• Tots els espais són espais lliures de fum.
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