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19. Les entitats i grups usuaris són juntament amb l’AAVV Jesus-
Catalònia corresponsables en la tasca de sensibilitzar i educar 
a l’usuari en la correcta utilització dels Casals, així com en el 
manteniment d’una actitud de respecte vers la resta de perso-
nes. 

20. Queda totalment prohibit, realitzar activitats no autoritzades 
en forma expressa, especialment: 

a.    Elaboració de menjar amb aparells que puguin provo-
car incendis. 

b.    Manipular productes explosius, tòxics o perillosos. 

c.    Realitzar activitats que suposin un risc per a la salut 
dels assistents o per a les pròpies instal�lacions del 
Casal. 

d.    Fumar en qualsevol espai del casal. 

21. No s’admetran comportaments incívics que molestin els altres 
usuaris ni malmetin les instal�lacions o la seva estètica.  

 

La Neteja 

22. Els usuaris són els responsables de mantenir els serveis tant 
nets i endreçats com els han trobat. 

23. Els usuaris són els responsables de mantenir la barra del bar i 
les seves instal�lacions (piques, aixetes, etc.) i els aparells 
elèctrics (neveres, etc.) tant nets i endreçats com els han tro-
bat. 

24. Els usuaris són els responsables de mantenir els vestidors 
tant nets i endreçats com els han trobat. 

25. Els usuaris són els responsables de mantenir els magatzems 
tant nets i endreçats com els han trobat. 

26. Com a neteja s'entén també l’enretirada de la brossa i altres 
residus de l’interior del Casal, que seran dipositats en el lloc 
escaient.  

27. Els usuaris s’han de fer càrrec de netejar el Casal desprès de la 
realització de l’activitat per a la qual es va sol�licitar la cessió, 
en un termini màxim de 24 hores. 
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El Casal Jesusenc, vinculat històricament a l’AAVV Jesus-Catalònia, per-
met el desenvolupament de la vida social, cultural, esportiva, lúdica, 
etc. dels socis i sòcies de l’entitat, dels jesusencs i jesusenques, i a més 
concentra i propicia, en tant que espai de trobada i interrelació, l’activis-
me i la participació ciutadana i, alhora, l’esperonament del sentiment 
cívic del poble de Jesús. 
Per a la conservació del Casal Jesusenc i per a l’ordenació de la cessió 
de l’ús d’aquest s’estableix aquest Reglament Intern.  
 

1.    En la cessió de l´ús del Casal s’entendrà que el beneficiari que 
porti a terme una activitat es responsabilitza de mantenir unes 
bones pràctiques en l’estat i conservació de la instal�lació del 
Casal. 

2.    Per utilitzar el Casal el sol�licitant demanarà per escrit a la Jun-
ta Directiva de l’associació la cessió de l’ús amb una antelació 
mínima de trenta dies. 

3.    En l’escrit aportarà el nom o raó social, l’adreça, telèfon i el NIF 
i el temps d’utilització del Casal  amb una breu descripció de 
l’activitat a realitzar. En aquest sentit, es facilitaran als 
sol�licitants models normalitzats. 

4.    La Junta Directiva valorarà la petició del sol�licitant, comuni-
cant-li la cessió de l’ús i establint, si s’escau, condicions especi-
fiques que haurà d’acceptar, per al desenvolupament de les 
activitats. 

5.    Les entitats, grups, col�lectius o persones faran constar en la 
publicitat de les activitats ofertades a la població que es desen-
volupin al Casal el logotip de l’AAVV Jesus-Catalònia amb el 
següent text “amb el suport de” o “amb la col�laboració de”, 
segons la relació que s’estableixi. 

6.    Els requisits bàsics que regiran les prioritats de cessió d’ús del 
Casal seran els següents: 

a.   Ús de la propia AAVV Jesús-Catalònia. 

b.   Utilització per socis i sòcies de l’AAVV Jesús-Catalònia. 

c.   Utilització per entitats, associacions o col�lectius amb 
conveni de col�laboració amb l’AAVV Jesús-Catalònia. 

d.   Utilització per persones no vinculades a l’AAVV Jesús-
Catalònia o per entitats, associacions o col�lectius sen-
se conveni de col�laboració amb l’Associació. 

7.    Els usuaris no podran introduir variacions en les condicions de 
la cessió de l’ús del Casal i s’hauran de regir per les decisions 
preses en la Junta i per aquest Reglament. 

8.    La Junta Directiva té la facultat d’anul�lar una cessió del Casal 
si les circumstàncies així ho aconsellen, donant-ne compte a 
l’Assemblea General de Socis si s’escau. En aquest sentit, l’ús 
del Casal en les condicions establertes per convenis o per a-
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cords establerts anteriorment, podrà ser objecte de suspensió 
temporal per permetre usos especials i extraordinaris, justifi-
cada i advertida amb antelació. La cessió també podrà ser 
objecte de suspensió en el cas d’urgències. 

9.   Les activitats que modifiquin l’ús autoritzat o previst del Ca-
sal, sigui per afluència excepcional d’usuaris o modifiqui els 
horaris, han de ser expressament sol�licitades a la Junta Di-
rectiva amb temps suficient per a la presa de decisions orga-
nitzatives, si ho requereixen. 

10.  L’incompliment de les condicions particulars en la cessió de 
l’ús del Casal o l’incompliment d’aquest Reglament, o accions 
negligents en la conservació del Casal, anul�larà la cessió de 
la instal�lació.  

11.  L’AAVV Jesús-Catalònia posarà a disposició de l’usuari carte-
lleres d’informació, en la mesura que l’equipament ho perme-
ti, quedant expressament prohibida la instal�lació en el Casal 
de cartells, elements decoratius, pancartes o elements simi-
lars fora dels llocs autoritzats. 

12.  Els usuaris no poden per decisió pròpia modificar l’estètica del 
Casal, la distribució del mobiliari, etc. sense l’expressa auto-
rització de la Junta Directiva que podrà fer les excepcions que 
es considerin oportunes a aquesta norma. 

13.  Queda expressament prohibida l’ocultació dels elements iden-
tificatius, mòbils o fixes, de l’AAVV Jesús-Catalònia sense l’au-
torització expressa de la Junta Directiva. 

14.  L’usuari es compromet a no deteriorar ni manipular cap ele-
ment tècnic de les instal�lacions i béns inventariats del Casal. 
Els béns tecnològics delicats, les instal�lacions, etc. seran ma-
nipulats només per persones autoritzades  o per les persones 
a qui es delegui expressament alguna d’aquestes tasques. 

15.  Així mateix, l’usuari també serà responsable dels danys i per-
judicis ocasionats i de les despeses que s’originin. Sota cap 
concepte es podrà utilitzar material del casal no autoritzat 
prèviament per la Junta Directiva. 

16.  Els horaris, espais i materials del Casal podran no ser consi-
derats d’ús exclusiu de grups o persones.  

17.  La Junta Directiva organitzarà l’ús del Casal, cercant l’adequa-
ció d’horaris, espais i material en benefici dels usuaris de to-
tes les edats, sectors, etc., sempre que no defensin actituds i 
valors discriminatoris ni excloents. 

18.  L’ús inadequat del Casal, de les seves instal�lacions o materi-
als, el maltractament que se’n faci, el furt o el robatori obliga-
rà els responsables a la reposició del material malmès, inde-
pendentment de les mesures legals que la Junta Directiva es 
reservi en cas necessari. Pot ser motiu de rescissió de conveni 
(si s’havia signat). 


