SERVEI DE CESSIÓ D’ESPAIS A GRUPS DE FAMÍLIES
AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS

Normativa d’accés

-

La cessió d'espais s’ofereix un matí a la setmana durant dues hores (de 10 a 12 h) de
forma trimestral. Al final de cada trimestre es farà una avaluació conjunta del
funcionament del grup per valorar la seva renovació. En cas que hi hagi molta
demanda, la cessió d’espais es farà de manera rotatòria.

-

El grup estarà integrat per un mínim de 8 famílies i un màxim de 15 famílies.

-

La formalització de la cessió d’espais es fa mitjançant una fitxa de sol·licitud que recull
la signatura de compromisos respecte a la normativa d'ús i que serà valorada
prèviament pel centre.

-

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.

-

El centre confirmarà la reserva en el termini d'una setmana després de realitzar
l'entrevista.

-

S’estableix el pagament d’una quota trimestral calculada segons el nombre de sessions
de cada trimestre. L’abonament de la quota es farà de forma mensual en un únic rebut
per a tot el grup (les famílies s’hauran d’organitzar per recollir l’import total del rebut).
L'import del rebut s’ha de fer efectiu 10 dies després de confirmada la reserva per part
del centre i com a mínim 3 dies abans d'iniciar-se l'activitat. El pagament serà mensual i
es podrà fer efectiu a través d'ingrés bancari, transferència bancària o en efectiu al
mateix equipament. Per al 2021 s'ha aprovat un preu de 33,20€/sessió per a tot el grup.

-

Per tal de garantir que tots aquells col·lectius interessats hi tinguin accés s'establirà
una llista d'espera. En el cas de que no hi hagués altres sol·licituds es podrà renovar la
cessió a un mateix grup per un període màxim de tres trimestres, revisable cada
trimestre.

-

El criteri d'accés és l'ordre d'arribada.

-

El grup usuari de l'espai haurà de comunicar la baixa del servei en un termini mínim de
15 dies.

-

Es podrà extingir la cessió pels següents motius:







Mal ús de l'espai
No assistència
No satisfacció de les quotes
Comportament dels membres del grup contrari als valors democràtics, de solidaritat
i respecte
No compliment de la normativa

Normativa d’ús i funcionament

-

Les activitats realitzades durant la cessió s’hauran d’ajustar a 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. Es demanarà una fiança de 100€ que servirà per fer front
a:






Desperfectes no resolts
Material no reposat
Abandonament previ a la finalització del trimestre
Neteja extraordinària per mal ús

-

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.

-

No es permetrà l'ocupació de l'espai per part d'un grup diferent al que consti en el full
de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d'una activitat diferent a la
descrita en el protocol de reserva. El casal infantil es reserva el dret de demanar
informació ampliada sobre el grup o sobre l'activitat per a la que es sol·licita l'espai.

-

Caldrà utilitzar protectors de calçat o mitjons antilliscants per l’ús de l’espai.

-

Es faran servir els lavabos del casal infantil, que disposen d’un canviador per a nadons
i contenidor per a bolquers.

-

No es pot menjar dins l’espai infantil, excepte en el racó disposat a tal finalitat.

-

Tots els espais són espais lliures de fum.

Barcelona,

de

de 20

D’acord amb la normativa del servei de Cessió d’Espais adjunta
Signatura (nom i cognoms):

