ESBORRANY
REGLAMENT D’ÚS
El Cau del Foc del Vendrell
Av. Riera de la Bisbal, 24

1. Les entitats que facin ús de les dependències d’aquests locals hauran de respectar unes
normes de convivència mínimes vers la resta d’usuaris i usuàries del local, i especialment no
incórrer en cap falta de respecte i discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia.
2. Les entitats usuàries són responsables dels danys que hi puguin causar i hauran de fer-se
càrrec de la reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials.
3. S’ha de respectar, de forma estricta, la capacitat de cada espai que se cedeix, el control del
qual és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.
4. Les entitats usuàries hauran de nomenar una persona responsable del control i el seguiment
de les incidències del local, que hauran de conèixer els responsables municipals.
5. L’ús del local serà exclusivament per a les tasques derivades de l’activitat dels grups de foc.
En cap cas s’utilitzarà com a local social.
6. No es podrà utilitzar el local més tard de les 10 del vespre, a excepció de la Festa Major, la
Fira i en casos justificats. L’entitat haurà de demanar sempre l’autorització específica a la
Regidoria de Cultura quan hi vulgui dur a terme activitats extraordinàries, fora de l’horari que
tenen adjudicat o que puguin causar molèsties evidents als veïns.
7. No es permet cuinar en aquest equipament.
8. Conforme a la legislació autonòmica, està totalment prohibit fumar als locals.
9. No es pot vendre cap producte ni dur a terme cap activitat de caràcter lucratiu al recinte del
local sense autorització municipal.
10. No s’hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals.
11. La sostracció de material de qualsevol de les entitats usuàries imputable a algun
component del grup, si és demostrable, significarà l’expulsió immediata del grup.
12. Les entitats no poden, sota cap concepte, llogar ni cedir els espais que ocupen a terceres
entitats; sempre ha de ser l’Ajuntament del Vendrell qui faci aquestes cessions.
13. Les claus de totes les dependències del local han d’estar sota la custòdia i responsabilitat
del responsable de l’entitat. Una còpia de totes les claus del local es dipositarà, també, a les
dependències de la Policia Municipal i a la Regidoria de Cultura.
14. El conveni o autorització de la cessió de les dependències del local a les entitats tindrà la
consideració de cessió d’ús en precari; per tant, serà la responsabilitat de les entitats usuàries
vetllar pel bon funcionament i la conservació de les dependències.
15. Les entitats usuàries no poden fer cap tipus d’obra o actuació que impliqui modificacions
en la seva configuració, estructura o instal·lacions, llevat que compti amb l’autorització
expressa de l’Ajuntament.

16. Les entitats usuàries del local han de tenir actualitzades les dades al Registre Municipal
d’Entitats.
17. La neteja del local anirà a càrrec de les entitats usuàries de la següent forma:
18. En l’espai comú del local, només s’hi trobaran exposades les bèsties de foc. No hi podrà
haver cap remolc ni cap altre material.
19. Està prohibit, per seguretat, que hi hagi aires condicionats, estufes o televisions al local.
20. La cessió o autorització d’ús del local pot ser revisada o quedar sense efecte en els casos
següents:
1. Extinció de l’associació o entitat.
2. Modificació substancial dels objectius dels estatuts de l’entitat.
3. Utilització inadequada o amb fins il·lícits dels locals municipals per part de qui en té la
cessió.
4. Canvi substancial de les circumstàncies o dels motius que propiciaren la cessió.
5. Incompliment de les normes o utilització incorrecta de les instal·lacions i dels mitjans
materials del local.
6. Necessitat de fer obres de reforma i millora que obliguin a desocupar les dependències
o a reorganitzar materials del local.
7. Canvi d’ús o de serveis que es prestin en el local, o tancament de l’equipament.
8. Qualsevol altre cas no previst que l’Ajuntament consideri oportú i que presenti de forma
justificada.

