REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DELS LOC ALS D'ASSAIG
DESTINATS A ACTIVITAT MUSICAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT
D’INCA.
L'Ajuntament d'Inca amb la intenció de pontenciar i facilitar la cultura
entre els joves, va construir diferents locals musicals amb següents
objectius:
- Potenciar l'expressió artística dels joves mitjançant la música.
- Afavorir les interaccions socials entre els joves i la seva participació
social.
- Propiciar un lloc en condicions per a la pràctica de la música.
- Dinamitzar la creació de nous grups musicals.
- Facilitar la participació dels joves en les activitats que promogui l'Àrea de
Joventut i en les activitats que pugui organitzar el Casal de Joves d'Inca
“Sa Fàbrica”.
Article 1. Utilització i condicions dels locals d'assaig
a) La utilització de les instal·lacions està reservada exclusivament a
l'assaig
del
grup
musical assignat a cada local, per la qual cosa només hi podran romandre
els membres del grup musical.
b) L'ús de l'immoble es realitzarà per part del grup seleccionat en l'horari
establert al present reglament i durant el termini de durada fixat a la
convocatòria, i s’haurà de deixar el local en perfectes condicions físiques i
d'utilització una vegada finalitzat aquest termini o la seva pròrroga.
c) La utilització de l'espai estarà restringida als components del grup que
disposin
del
local, i s’hi limitarà l'entrada de persones alienes. Per tant, no es pot cedir
el local a altres grups ni a persones alienes al grup.
d) Si l'activitat musical la desenvolupen menors d'edat, una persona
adulta n’haurà de figurar com a responsable del local. El seu nom i el seu
consentiment s'hauran d'especificar en la sol·licitud d'autorització d'ús.
e) Està prohibida qualsevol altra utilització dels locals, especialment amb
finalitats
lucratives, com impartir classes, excepte en el cas en què així estigui
estipulat
a
la
programació del Casal de Joves d'Inca.
f) Per raons de seguretat, higiene, i pel que fa a tots els usuaris, no s’hi
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permet fumar, beure, menjar ni el consum de substàncies addictives. Així
mateix, no es permet l'entrada d'animals a la zona dels locals, excepte en
els casos de cans guia d'invidents.
g) Només es podrà instal·lar en l'assaig l'equipament musical i no es podrà
portar als locals cap altre mobiliari o material (portes, parets, instal·lació
elèctrica, etc.) sense el permís del regidor de Joventut.
h) La neteja i ordre de cada local serà a càrrec del grup ocupant. Es
revisarà per part de l’Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Inca. En acabar
els assajos es desconnectaran tots els aparells de la xarxa elèctrica i
s'apagaran els llums a la sortida.
i) Els desperfectes que s'ocasionin dins de la instal·lació (locals o espais
comuns) seran a càrrec del grup que els hagi originat o de la persona
responsable en cas de menors d’edat.
Qualsevol incidència o anomalia en el local haurà de ser comunicada per
escrit a l'adreça a l’Àrea de Joventut (infojove@incaciutat.com), així com
qualsevol canvi en la composició del grup.
Article 2. Custòdia del material
Els instruments i altre material propietat dels grups musicals es poden
emmagatzemar en els locals, sense que l'Ajuntament d'Inca es faci càrrec
del possible robatori o danys dels béns.
L’Ajuntament subscriurà una assegurança de responsabilitat civil respecte
a l’edifici i dependències on s’ubiquen els locals d’assaigs, aquesta
assegurança, en tot cas, no cobrirà el material que cada grup tengui al
local d'assaig.
Dins del local d'assaig no es podrà emmagatzemar cap tipus de materials
aliens a les finalitats per a les quals s'utilitza, especialment si suposen un
perill per a la instal·lació.
Article 3. Selecció dels grups musicals per a l'ús dels locals
d'assaig de propietat municipal.
Qualsevol grup musical integrat per joves menors de 35 anys podran
presentar les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament, dins
les diferents convocatòries que es duguin a terme.
Aquestes convocatòries seran inicialment anuals, sempre i quan no es
donin circumstàncies que per raons de l’organització no es pugui
convocar, i es convocaran en el mes de desembre pel regidor/a de
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Joventut de l'Ajuntament d'Inca obrin un termini d'inscripció, no inferior a
30 dies per presentar les sol·licituds. Aquesta convocatòria es publicarà als
diferents mitjans de difusió del Casal de Joves d'Inca, així com a la pàgina
web municipal (http://www.ajinca.net).
En el cas que no es dugués a terme la convocatòria anual, l’ús dels locals
es podrà prorrogar com a màxim un any.
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament
d'Inca. En cas que les sol·licituds superin l'oferta de sales d'assaig la
prioritat d'accés serà valorada, per una comissió formada per personal
municipal, tenint en compte els criteris que es determinen a l’article 6 del
present reglament.
En el cas que durant l’any es produeixin vacants, el regidor/a de Joventut,
s’obrirà un termini de presentació de sol·licituds extraordinari per a la
utilització de les sales d'assaig musical.
Els grups hauran d'adjuntar la documentació següent:
1. Fitxa d'inscripció degudament emplenada (annex I).
2. Relació de membres que formin el grup (annex II).
3. Fotocòpia del DNI de tots els membres del grup.
4. Biografia del grup, juntament amb una fotografia recent d’aquest.
5. Compromís (en cas de tenir-ne) d'actuacions musicals.
El fet de presentar la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament d'Inca
suposa el coneixement i l'acceptació de les normes i obligacions de la
cessió dels locals d'assaig.
Article 4. Horari d'utilització dels locals d’assaig
L'horari dels assajos per l’ús dels locals serà de les 10 hores fins a les 00
hores de dilluns a diumenge.
Article 5. Període d'utilització del local d'assaig
L’ús d'utilització dels locals s'atorgarà per un període d'un any amb
caràcter gratuït.
En el cas que no es dugui a terme la convocatòria anual, el període d’un
any es podrà prorrogar a sol·licitud de les persones interessades per un
any més com a màxim i amb un informe tècnic previ favorable per part de
la regiduria de l’Àrea de Joventut.
Els grups podran suspendre temporalment l'ús del local d'assaig i
mantenir el seu dret d'ús si és per causa justificada i prèvia comunicació
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per escrit a l'Àrea de Joventut (infojove@incaciutat.com).
Serà la Regidoria de Joventut qui estimi oportú que un altre grup utilitzi el
local d'assaig durant el temps de suspensió del grup anterior.
Article 6. Criteris d'adjudicació dels locals.
S'estableixen els següents criteris, que serviran de base a l'adjudicació. Els
criteris s'indiquen per ordre decreixent en importància i per la ponderació
que s’atribueix a cadascun d'ells.
1. Que el 75% dels membres del grup estiguin empadronats a
Inca.............fins a 10 punts.
2.
Per
compartir
assaig
dos
grups...................................................................fins a 8 punts.
3.
Si
l'edat
mitjana
del
grup
és
menor
de
30
anys...........................................fins a 4 punts.
4.
Proposar
actuacions
gratuïtes
a
l'Àrea
de
Joventut
i
Festes.......................fins a 6 punts.
5.
Edició
d’un
maqueta.....................................................................................fins
a
4
punts
Article 7. Comissió de selecció
La selecció dels grups serà realitzada per una comissió composta per:
- President/a: el regidor/a de Joventut de l'Ajuntament d'Inca.
- Secretari/ària: el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Vocals:
- Un tècnic/a del departament de Joventut.
- Un tècnic/a del departament de Cultura.
Tots els membres de la comissió tendran veu i vot. En cas d'empat el vot
de
qualitat correspondrà al president.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions a la present ordenança es qualificaran de lleus, greus i molt
greus.
Es consideren faltes lleus:
a) L’assaig amb les portes obertes i molèsties sorolloses.
b) Els modals dolents i falta de cortesia, sense reincidència, amb els
usuaris
i
clients.
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c) La falta de condicionament i neteja dels locals i zones assignades.
d) En general, altres incompliments de les obligacions recollides en
aquest
Reglament que per la seva escassa entitat i no reiteració afectin de
forma sensible el compliment d'aquestes bases.
Es consideraran faltes greus:
a) La reiteració o reincidència de dues faltes lleus consecutives o
tres d’alternatives en un període d'un mes.
b) La utilització de l'assaig de forma irregular.
c) La falta de condició o de neteja reiterada que, segons el parer de
l'Ajuntament, posi en perill la salut pública.
d) La desobediència sistemàtica de la persona adjudicatària a
disposicions de l'Ajuntament.
e) Fer dibuixos o pintar les parets.
Es consideraran faltes molt greus:

tres

a) El traspàs del local d'assaig sense autorització.
b) La no utilització del local d'assaig de manera reiterada. És a dir,
no utilitzar-lo en un període de més d'un mes, a excepció del mes
d'agost.
c) La reiteració o reincidència de dues faltes greus consecutives o
d’alternatives
en el període d'un mes.
d) La provocació d’altercats a l'interior dels locals.
e) Falsejar alguna de les dades exigides en aquestes bases.
f) La desobediència a qualsevol indicació del personal de l'Àrea de
Joventut, així com del Casal de Joves d'Inca.
g) Fer pintades o altres manifestacions gràfiques que incitin a la
violència, racisme, actes sexuals que vagin en contra dels bons
costums o que atemptin contra la imatge de l'Ajuntament d'Inca.

Article 9.- Sancions
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa compresa entre
30.-euros i 100€.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa compresa entre
101.-euros i 1.000-euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa compresa
entre 1.001.-euros i 3.000.-euros.
Article 10.- Procediment
No es podrà imposar sanció alguna sense prèvia tramitació de l’expedient
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a l’efecte, el qual serà iniciat d’ofici per la mateixa administració
municipal, en virtut de la funció inspectora i de comprovació pròpia de la
seva competència, o a instància de part mitjançant la corresponent
denúncia per escrit.
Per a la imposició de les sancions previstes en aquesta ordenança se
seguirà el procediment previst amb caràcter general en el Decret
autonòmic 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
procediment a seguir per l’administració de la comunitat autònoma en
l’exercici de la potestat sancionadora.
La competència sancionadora correspon al batle-president, conforme
estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local.
Article 11.- Obligació de reparar el dany causat o abonar el seu
cost.
La imposició de les sancions procedents no exonera l’autor de l’obligació
de reparar els danys causats.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Totes les disposicions municipals que contradiguin el present reglament en
el moment de la seva entrada en vigor, es consideraran derogades.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst al present reglament regiran les normes generals de la
Corporació i altres normes aplicables.
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Annex I
FITXA DELS USUARIS DELS LOCALS D'ASSAIG
DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL GRUP
Nom del grup:
Nombre de membres:

Ubicació del local (especificau planta i porta):

Tipus d'activitat (cal descriure el tipus de música):

Antiguitat (cal especificar l'antiguitat d'ús d'aquest local):

Horari d'ús del local (especificau dia i hora):
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Annex II
DADES MUSICS - LOCALS D'ASSAIG
NOM DEL GRUP:

NOM I LLINATGES:
INTEGRANT:
DNI:

POBLACIÓ:INCA

TELÈFON:

E-MAIL:

NOM I LLINATGES:
INTEGRANT:
DNI:

POBLACIÓ: INCA

TELÈFON:

E-MAIL:

NOM I LLINATGES:
INTEGRANT:
DNI:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

E-MAIL:

NOM I LLINATGES:
INTEGRANT:
DNI:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

E-MAIL:

NOM I LLINATGES:
INTEGRANT:
DNI:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

E-MAIL:
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