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REGLAMENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES PER A LA CESSIÓ A ENTITATS 
SOCIALS DE L’ÚS ESTABLE D’ESPAIS MUNICIPALS I NORMES D’ORGANITZACIÓ 

 

 

Fa referència a la cessió de locals o espais de propietat municipal, o d’altres sobre els que 
l’Ajuntament pot tindre algun dret, a entitats socials que tinguen per objecte la defensa, el 
foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del poble com les entitats 
culturals, esportives, recreatives, de lleures, juvenil, de mares i pares d’alumnes o d’altres 
similars. 

 

 

Els possibles locals o centres que serien objecte són: 

 

 Poliesportiu 

 Casa de la Cultura 

 Escola Infantil 

 Escola 

 Estació del Tren 

 Llar Juvenil 

 Camp de Futbol 

 ............................. 

 .............................. 

 

 

Entitats que ho podran demanar o ja en són usuàries: 

 

 AMPA 

 Dones 

 Dolçainers 

 Amics del Tren d’Alcoi 

 Associació Musical 

 U.E. Almoines 

 Penya Almoines 

 Escola de Pilota 

 ............................... 

 ............................... 
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Aquest reglament determina: 

 

 Cessió d’espais a entitats sense ànim de lucre, de caràcter cívic, cultural, esportiu, 
educatiu... segons conste en els seus objectius estatutaris. 

 

 L’Ajuntament decideix segons disponibilitat , amb la signatura d’un conveni. 

 

 Regula tots els supòsits. 

 

 Organitza la gestió dels espais i planifica els horaris. També les obligacions de les 
entitats usuàries respecte a aquests i les relacions amb el veïnat. 

 

 Determina les responsabilitats d’ambdues parts. 

 

 L’Ajuntament sempre té la decisió sobre els locals, no es pot fer cap modificació 
sense el seu consentiment. 

 

 Les entitats usuàries tindran obligacions sobre la conservació, manteniment i neteja 
dels espais d’ús exclusiu. 

 

 Si es dóna el cas hauran de tindre concertada una pòlissa de responsabilitat civil. 

 

 Tindrà caràcter bianual i determinarà les contrapestracions 

 

 Les causes d’extinció de l’ús. 

 

 Les normes a seguir en els centres educatius i esportius. 

 

 El funcionament del Centres Cívics. 
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REGLAMENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES PER A LA CESSIÓ A ENTITATS 
SOCIALS DE L’ÚS ESTABLE D’ESPAIS MUNICIPALS I NORMES D’ORGANITZACIÓ. 

L’element associatiu es configura, actualment, com a clau en la construcció d’una societat 
més participativa i democràtica i com a factor essencial per al progrés social. Per això 
resulta necessària la participació dels ciutadans a través de les entitats i associacions que 
componen l’anomenat teixit social per tal de preservar i enriquir la cultura social de la 
comunitat i tractar d’aquelles qüestions que afecten als interessos del sector que 
representen. 

En aquest sentit, l’ajuntament d’Almoines desplegarà la seua acció de foment, entre d’altres 
formes, mitjançant la cessió voluntària i gratuïta de l’ús dels béns immobles o equipaments 
de titularitat municipal o, si fa el cas, de titularitat aliena, sobre els quals l’ajuntament tinga 
algun dret, sempre que en ambdós casos, respectivament, siga possible legalment o 
contractualment transferir-ne la utilització a les entitats socials de la ciutat. A efectes 
simplificadors, el present reglament anomena “centres” a aquests immobles o equipaments 
municipals o no, públics o privats. 

Les cessions d’ús que preveu aquest reglament tenen per finalitat proporcionar a les entitats 
socials sense ànim de lucre una seu social o un espai on puguen desenvolupar llurs 
activitats i aconseguir els objectius estatutaris, o ambdues coses alhora, sempre amb certa 
vocació d’estabilitat o continuïtat, significant així un punt de referència per als seus membres 
i la ciutadania en general. 

Tractant-se de béns de titularitat municipal, o aliens sobre els quals l’ajuntament té algun 
dret, susceptibles d’ésser utilitzats per una pluralitat d’entitats i associacions de la ciutat, 
correspon a l’exclusiva competència municipal decidir quines de les que estiguen 
interessades podran ser beneficiàries de les cessions, atenent a criteris objectius i de 
disponibilitat d’espais. Arribats en aquest punt, caldrà atorgar necessàriament l’oportú 
conveni de base de negociació. 

Per la mateixa raó anterior, és clar que corresponen a l’ajuntament les facultats de tutela, als 
efectes de les quals ha d’establir les mesures adients, com també les normes bàsiques 
d’organització, sense detriment de l’autonomia que les entitats que eventualment els 
comparteixen poden tenir sobre aquest darrer particular. 

Atesa la diversa tipologia d’usos i característiques d’aquests centres (cívics, culturals, 
educatius, esportius), el reglament s’estructura en tres títols. El primer conté normes 
d’aplicació per a tots els supòsits, el segon fa referència a les especificitats d’alguns centres 
i el tercer regula el Consell de Centre com a sistema col·legiat de gestió, basat en el principi 
de corresponsabilització, aplicable en els casos d’ús compartit per tal de poder atendre 
ràpidament les necessitats pròpies de cada entitat i les comunes derivades de les 
interrelacions que es generen. El Consell de Centre estarà conformat per les entitats 
usuàries i l’ajuntament. 

 

TÍTOL PRIMER 

Capítol I: Normes generals. 

Article 1. 

1. Caldrà la signatura d’un conveni entre l’ajuntament d’Almoines i cada entitat social 
interessada per a accedir a l’ús dels immobles o equipaments següents: 

a) Els de titularitat municipal susceptibles de cessió en ús. 

b) Els de titularitat no municipal sobre els quals l’ajuntament d’Almoines tinga algun dret 
que li permeta transferir llur utilització a les referides entitats. 
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2. Als efectes d’aquest reglament, s’entén per entitat social aquella l’objecte de la qual sigua 
la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns de la ciutat 
i, en particular, les associacions cíviques: dones, gent major..., les de mares i pares 
d’alumnes, les entitats culturals, educatives, esportives, recreatives, de lleure, juvenils i 
d’altres similars. 

3. Les cessions d’ús tindran per finalitat proporcionar a les entitats socials una seu social o 
un espai on puguen desenvolupar llurs activitats i aconseguir els seus objectius estatutaris, o 
ambdues coses conjuntament, sempre amb certa vocació d’estabilitat o continuïtat. 

4. Queden excloses del present reglament les cessions temporals destinades a satisfer 
necessitats puntuals o transitòries, les quals vindran regulades per allò que establisca 
l’autorització municipal oportuna. També en queden exclosos els immobles o equipaments 
que disposen d’altra normativa específica. 

 

Article 2. 

1. Per tal d’accedir a l’ús dels centres expressats seran condicions indispensables que 
l’entitat interessada no tinga ànim lucratiu, que romanga vigent i inscrita en els registres 
corresponents de la Generalitat Valenciana o de l’ajuntament d’Almoines, i que complesca 
les disposicions normatives que li siguen aplicables. 

2. Es considera que una entitat o associació no té ànim de lucre encara que desenvolupe 
una activitat econòmica si el fruit d’aquesta activitat es destina, única i exclusivament, al 
compliment de les finalitats d’interès general establertes en llurs estatuts, sense repartiment 
de beneficis, directes o indirectes, dels associats o de tercers. 

 

Article 3. 

1. En el conveni de cessió les parts establiran la seua durada, que mai serà indefinida, i 
concretaran els espais cedits per a ús de l’entitat i llur horari d’utilització o els criteris i 
procediment per fixar o modificar aquest horari. 

2. El conveni incorporarà l’inventari dels béns mobles que, si escau, siguen també objecte 
de cessió en ús. 

3. Les eventuals pròrrogues a la duració inicial de la cessió s’hauran de convenir entre les 
parts, sense que en cap cas no tinguen lloc amb caràcter automàtic. De manera ordinària el 
conveni de cessió s’establirà amb caràcter bianual. 

4. El conveni de cessió podrà també referir-se a altres extrems que afecten a la col·laboració 
entre l’ajuntament i l’entitat beneficiària. Així podrà anar relacionat amb altres convenis 
existents entre ambdues parts com aquells que fan referència a subvencions i prestació de 
serveis o actes. 

5. En cap cas els convenis, o llurs possibles modificacions, no podran perjudicar o limitar les 
condicions d’ús concertades amb d’altres entitats usuàries, llevat que s’obtinga el 
consentiment d’aquestes. 

 

Article 4. 

1. Quan es tracte de centres oberts al públic en general, l’ajuntament d’Almoines fixarà 
lliurement l’horari d’obertura al públic. 

2. Quan l’horari d’utilització assignat a qualsevol entitat no coincideisca amb el d’obertura al 
públic, aquelles podran fer servir els seus espais, però tancant de nou l’accés al centre en 
arribar i en marxar. 
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3. En els centres educatius i esportius s’aplicarà el que preveu el Títol Segon. 

 

Article 5. 

1. Els espais cedits per a ús exclusiu només podran ser utilitzats per l’entitat cessionària per 
a aquelles tasques, funcions o activitats que li siguen pròpies, atenent el seu objecte social o 
estatutari. El conveni de cessió podrà regular més àmpliament aquesta matèria en aquells 
punts que les parts estimen necessaris. 

2. Qualsevol altra utilització diferent de les anteriors haurà de ser autoritzada per 
l’ajuntament d’Almoines. 

 

Article 6. 

1.- Quan n’hi hagen, els espais d’ús comú només podran ser utilitzats per al trànsit de 
persones, per a la instal·lació de serveis comuns com, per exemple, tauló d’anuncis, 
consergeria o similars, i per a aquelles finalitats o funcions que establesca o autoritze 
l’ajuntament d’Almoines. 

2. Correspon a l’ajuntament d’Almoines decidir quins són els espais d’ús comú de cada 
centre. Quan aquesta decisió puga perjudicar o limitar les condicions d’ús concertades amb 
les entitats usuàries caldrà el consentiment de les que en resulten afectades. 

 

Article 7. 

1. Un mateix espai d’ús exclusiu podrà ser compartit per diverses entitats. En aquest cas, 
llurs convenis contemplaran els dies i hores en què podrà ser utilitzat per cadascuna d’elles. 

2. Per redistribuir de nou els dies i hores en què podran utilitzar el mateix espai exclusiu 
caldrà el consentiment de totes les entitats afectades. 

3. També caldrà el consentiment de totes les entitats afectades quan es tracte de redistribuir 
de nou els espais d’ús exclusiu assignats a cadascuna d’elles en llurs convenis. 

 

Article 8. 

1. Quan n’hi haja, la gestió o explotació del servei de bar es sotmetrà al que establesca la 
normativa municipal d’aplicació o decidesca l’ajuntament en cada cas. 

2. Els espais afectes al servei de bar i llur mobiliari no podran ser utilitzats per cap entitat, 
llevat que compte amb l’autorització de l’ajuntament i, si s’escau, del titular de la gestió o 
explotació. 

 

Article 9. 

1. Cap entitat usuària no podrà fer en els espais d’ús exclusiu o en els d’us comú, ni en el 
destinat a servei de bar, com tampoc en els béns mobles afectes i, en general, en tot 
l’immoble, cap tipus d’obra o actuació que implique modificació de la seua configuració, 
estructura o instal·lacions, llevat que compte amb l’expressa autorització de l’ajuntament 
d’Almoines. 

2. En cas que es contravinga el que es disposa en l’apartat anterior, les obres o actuacions 
no consentides quedaran en benefici del bé, sense dret de qui les haja realitzat a percebre 
cap indemnització o compensació econòmica per raó d’aquestes. 
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3. No obstant l’anterior, l’ajuntament podrà decidir el contrari i, en conseqüència, ordenar-li 
que restituesca, a càrrec seu, el bé al seu estat originari, sense dret a cap indemnització o 
compensació econòmica. En cas que no ho faça, l’ajuntament podrà executar 
subsidiàriament les obres de restitució, i l’entitat estarà obligada a abonar-li’n el cost. Si la 
restitució fóra impossible sense menyscabament del bé, el causant haurà d’indemnitzar els 
perjudicis ocasionats. 

4. Les entitats estaran obligades a la conservació dels espais d’ús exclusiu i d’ús comú i, en 
general, de tot l’immoble, com també del mobiliari afecte, i respondran dels danys que 
puguen ocasionar els seus membres, dependents i usuaris, bé per acció o omissió, dolosa o 
negligent, tot efectuant de forma immediata i a càrrec seu, prèvia autorització de 
l’ajuntament, les reparacions que calguen. 

5. Les reparacions i reposicions destinades al manteniment de tot l’equipament i del mobiliari 
afecte correspondran a l’ajuntament d’Almoines, sempre que porten causa del seu ús normal 
o ordinari. Això s’entén sense perjudici de les facultats que al respecte puga tenir el Consell 
de Centre. 

 

Article 10. 

1. Cada entitat serà responsable directa dels danys i perjudicis ocasionats a terceres 
persones i coses causats pels seus membres, dependents i usuaris, bé per acció o omissió, 
dolosa o negligent, i tindrà la condició de tercer el mateix ajuntament i, si fa el cas, un altre 
propietari de l’immoble. 

2. Als anteriors efectes, durant tot el període de duració de la cessió, cada entitat haurà de 
justificar que té concertada una pòlissa d’assegurança que cobresca la responsabilitat civil i 
també pels danys que s’ocasionen als béns de titularitat municipal o aliena del centre. 

3. L’entitat acreditarà també el pagament de la prima de l’assegurança. Quan la durada de la 
cessió siga superior a un any, l‘acreditació la farà cada anualitat. 

Article 11. 

1. La signatura del conveni de cessió implicarà per a l’entitat l’obligació de respectar i 
complir les normes i disposicions d’aquest reglament, i així es farà constar expressament 
fent remissió al mateix. 

2. Quan el bé cedit en ús siga de titularitat no municipal, la signatura del conveni implicarà 
per a l’entitat el deure de respectar els termes, límits i condicions de la convenció subscrita 
entre l’ajuntament d’Almoines i el propietari, com també els drets d’aquesta. En el conveni es 
farà esment a aquestes circumstàncies que afecten a l’entitat o entitats cessionàries. 

 

Capítol II. Obligacions de les entitats. 

Article 12. 

1. Totes les entitats estaran obligades a complir les normes generals contingudes en el 
Capítol I. 

2. També estaran obligades al següent: 

a) A respectar l’horari d’obertura de cada centre fixat per l’ajuntament d’Almoines. 

b) A respectar els horaris d’utilització establerts en el conveni de cessió o aquells altres que 
li autoritze l’ajuntament d’Almoines. 

c) Quan n’hi haja, a respectar els horaris d’obertura del servei de bar i les normes que el 
regulen. 
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d) A destinar l’espai cedit a les finalitats que siguin pròpies de l’entitat, tot executant el seu 
programa d’activitats, com també a allò que establesca el conveni o que puga autoritzar 
l’ajuntament. 

e) A no realitzar cap tipus de publicitat, pròpia o de tercers, en el centre, llevat que obtinga 
autorització municipal. S’entén per publicitat tota forma de comunicació, siga quin siga el 
mitjà, procediment o suport que s’empre que tinga per objecte afavorir o promoure, de 
forma directa o indirecta, la contractació o l’intercanvi de mobles o immobles, serveis, 
drets i obligacions. 

f) A abonar l’import de les adquisicions de béns, serveis i materials que calguen per al 
desenvolupament de les seues tasques, girant davant els tercers en nom i per compte 
propis i sota la seua responsabilitat exclusiva. 

g) A respectar els espais d’ús exclusiu assignats a altres entitats que comparteixen el 
centre, sense interferir en llur utilització ni en el normal desenvolupament de les seves 
activitats. 

h) A respectar la finalitat o destinació dels espais d’ús comú. 

i) A no causar molèsties al veïnat ni pertorbar la tranquil·litat de la zona durant els horaris 
d’utilització, adoptant les mesures adients per evitar-les. 

j) A no realitzar tasques o activitats que, estant fora de l’àmbit dels articles 5 i 6, no hagen 
estat autoritzades prèviament per l’ajuntament. 

k) A realitzar la neteja dels espais d’ús exclusiu que els han estat assignats, conservant-los 
en òptimes condicions de salubritat i higiene, llevat que el conveni preveja una altra 
cosa. 

l) A custodiar les claus d’accés al centre i tancar-lo quan siga l’última entitat en usar-lo, 
llevat que el conveni preveja una altra cosa. 

m) A custodiar les claus d’accés als diferents espais a què tinguen dret i tancar-los quan no 
hi haja de quedar, encara que temporalment, cap persona responsable, llevat que el 
conveni establesca una altra cosa. Al mateix temps, vetllaran pel bon ús dels espais 
cedits, tot exercint la seua vigilància i el control dels usuaris. 

n) A no cedir a tercers, total o parcialment, de fet o per qualsevol forma admesa en dret, 
siga o no membre de l’entitat, l’ús dels espais que els han estat assignats, llevat que 
dispose de l’autorització de l’ajuntament. 

o) Quant es tracte de centres oberts al públic, a no impedir l’entrada, dins el seu horari de 
funcionament, a cap persona per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 

p) A comunicar a l’ajuntament d’Almoines qualsevol anomalia, incidència o problema que 
puga sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència. 

q) A reintegrar a l’ajuntament d’Almoines, un cop extingit o resolt el conveni, i dins els 
terminis senyalats a l’article 16, la possessió dels espais i béns objecte de la cessió en el 
mateix estat en què els reben, salvant el seu desgast per l’ús ordinari. 

r) A permetre en tot moment a l’ajuntament d’Almoines l’exercici de les facultats de tutela i 
inspecció, tant pel que fa a l’ús com a les activitats que s’hi desenvolupen, tot facilitant 
l’accés als diferents espais, proporcionant la informació i documentació que se li 
requeresca i col·laborant en tot allò que li siga sol·licitat. 

s) Quan es constituesca, a designar un representant en el Consell de Centre a què es 
refereix el present reglament. 

t) A comunicar al Consell i cursar a través seu totes aquelles qüestions en les quals té 
atribuïdes competències. 
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u) A complir les decisions que adopten vàlidament l’ajuntament d’Almoines o el Consell. 

 

Capítol III. Facultats i obligacions de l’Ajuntament. 

Article 13. 

1. L’Ajuntament d’Almoines podrà exercir en qualsevol moment les seues potestats de tutela 
i inspecció i adoptar les decisions que hi escaiguen. 

2. En aquelles qüestions la resolució de les quals corresponga al Consell en primera 
instància, a manca d’acord seu, podrà resoldre l’ajuntament en última instància. 

3. En els supòsits previstos en els dos apartats anteriors, la decisió que adopte l’ajuntament 
d’Almoines serà d’obligat compliment per a totes les entitats. 

 

Article 14. 

L’ajuntament d’Almoines té les següents obligacions: 

a) Les que en resulten de les normes generals del Capítol I. 

b) Conservar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú de cada 
centre. 

c) Quan es constituesca, designar un representat en el Consell de Centre i comunicar-li i 
cursar a través seu totes aquelles qüestions en les quals té atribuïdes competències. 

d) Abonar a l’entitat en funcions de tresorer l’aportació econòmica acordada per als 
projectes o activitats a què es refereix l’article 29. 

e) Complir els acords presos vàlidament pel Consell. 

 

Capítol IV. Causes d’extinció de les cessions d’ús. 

Article 15. 

1. Els convenis de cessió d’ús s’extingiran: 

a) En acabar el seu termini de duració inicial o, si s’escau, les pròrrogues. 

b) Per mutu acord entre les parts. 

c) Per desistiment o renúncia de l’entitat. S’equipara al desistiment o la renúncia la manca 
d’utilització efectiva dels espais cedits. 

d) Per incompliment de l’entitat dels requisits exigits a l’article 2 i, en especial, la presència 
d’ànim lucratiu. 

e) Per dissolució de l’entitat. 

f) En tot cas, quan s’extingesca el dret que tinga l’ajuntament d’Almoines sobre els béns de 
titularitat aliena l’ús dels quals ha pogut transferir. L’extinció de la cessió per aquesta 
causa no donarà dret a l’entitat o entitats afectades a cap tipus d’indemnització o 
compensació valuable econòmicament. 

2. Pel que fa a la resolució del conveni, l’ajuntament d’Almoines podrà declarar-la, amb 
caràcter automàtic, en cas que l’entitat infringesca el que disposen els articles 9.1, 9.2, 9.3, 
10.2., 10.3, 12.2.n) i 13.3. 
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3. Quan tinguen lloc altres infraccions o incompliments de l’entitat, l’ajuntament d’Almoines 
podrà declarar resolt el conveni atenent a circumstancies tals com la reiteració, la gravetat 
dels fets o els perjudicis ocasionats. 

4. En tot allò no contemplat en els apartats anteriors, seran d’aplicació les demés causes 
d’extinció previstes legalment. 

 

Article 16. 

1. Extingit o resolt el conveni, l’entitat haurà de reintegrar a l’ajuntament d’Almoines la 
possessió dels espais i béns cedits en ús en el termini màxim de quinze dies. En cas 
contrari, serà directament responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per la 
demora. 

2. Quan es tracte de béns de titularitat no municipal, el reintegrament de la possessió haurà 
de tenir lloc, com a mínim, quinze dies abans de l’expiració de la convenció subscrita entre 
l’ajuntament d’Almoines i el propietari. 

3. Per tal que l’entitat dispose d’un temps prudencial per a la localització de nous espais on 
ubicar-se, l’ajuntament d’Almoines li comunicarà, amb una antelació mínima d’un mes a 
l’expiració de la durada de la cessió, la seua voluntat de no prorrogar-la o de no atorgar un 
nou conveni sobre la mateixa matèria. Al seu torn, l’entitat podrà instar l’inici de converses 
tendents a la pròrroga del conveni o l’atorgament d’un de nou amb una antelació de tres 
mesos a l’expiració de la durada de la cessió. 

 

TITOL SEGON 

Capítol I. Normes específiques en els centres educatius. 

Article 17. 

1. L’ús social dels centres escolars d’infantil i primària només serà possible fora de l’horari 
lectiu i durant el període de vacances escolars. 

2. L’horari lectiu és el reservat per a la realització de les activitats aprovades dins la 
programació anual del centre. 

3. Tindran prioritat sobre les activitats de les entitats les organitzades per la comunitat 
escolar, estiguen o no aprovades dins la programació anual, i les promogudes per 
l’ajuntament d’Almoines. En conseqüència, les entitats restaran privades de l’ús dels espais 
durant el temps necessari per a la realització de les activitats prioritàries, sense dret a cap 
tipus d’indemnització o compensació. 

 

Article 18. 

1. L’ús dels d’espais i, en especial, de les aules només serà possible amb l’aprovació del 
Consell Escolar del entre educatiu i el consentiment de la direcció del centre. 

2. Quan n’hi haja, espais susceptibles de cessió en ús són els següents: pista poliesportiva, 
pati, gimnàs, sala polivalent (comprenent menjador, sala d’actes i similars), lavabos i 
vestidors. 

3. Les entitats adoptaran les mesures de control adients per tal d’impedir l’entrada al centre 
de cap persona no relacionada amb elles o les seues activitats, i que ningú no accedesca a 
espais no cedits o en faça ús d’aquests. 
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4. La neteja dels espais cedits es farà de forma que queden en perfecte estat per al seu ús 
posterior en les activitats ordinàries del centre. 

 

Capítol II. Normes específiques en els centres esportius. 

Article 19. 

1. Les entitats esportives que pretenguen accedir a l’ús d’aquests centres, han de complir 
els requisits exigits a l’article 2, donant prioritat a les que estan federades en una competició 
o participen en Jocs Esportius Escolars. 

2. Els convenis de cessió podran preveure la constitució d’una Comissió Mixta integrada per 
representants de cada part que tindrà per objecte, entre d’altres que s’hi puguen establir, la 
supervisió i seguiment del compliment dels compromisos assolits per les parts atorgants. 

3. Les entitats esportives gaudiran de prioritat sobre les altres entitats socials per a poder 
usar aquestes instal·lacions en els termes que resulten de l’article 17.3 

 

Article 20. 

1. L’horari d’obertura d’aquestes instal·lacions el fixarà lliurement l’ajuntament d’Almoines, 
prenent en compte aquells que estinguen determinats per les federacions esportives per a la 
realització de les competicions. 

2. Fora d’aquest horari d’obertura cap entitat hi podrà accedir. 

 

Article 21. 

1. Una mateixa instal·lació esportiva o part d’ella podrà ser usada de forma compartida per 
diverses entitats. 

2. En aquest cas, els convenis contemplaran els dies i hores que podrà utilitzar-se. Aquest 
horari tindrà la vigència d’una temporada esportiva, a la finalització de la qual es realitzarà 
una nova distribució per a la següent temporada. 

 

Article 22. 

El manteniment general de les instal·lacions i les seues reparacions i reposicions que siguen 
causades per l’ús normal o ordinari correspondran a l’ajuntament d’Almoines, llevat que en 
el conveni de cessió s’establesca altra cosa. 

 

Article 23. 

A banda de les assegurances a què es refereix l’article 10 d’aquest reglament, les entitats 
cessionàries podran exigir als seus usuaris que disposen d’una llicència esportiva que 
incloga l’assegurament previst a la normativa d’aplicació. 

 

TITOL TERCER 

Capítol I. Del Consell de Centre. 

Article 24. 

1. En els centres definits a l’article 1.1 l’ús dels quals sigui compartit per diverses entitats, 
l’ajuntament d’Almoines podrà decidir la constitució d’un Consell de Centre optant, segons 
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les característiques del mateix, per aplicar totes o algunes de les normes, regles i principis 
continguts als articles següents. 

2. En els Centres Cívics usats per diverses entitats, la constitució del Consell serà 
obligatòria. 

 

Capítol II. Del Consell de Centre en els Centres Cívics. 

Article 25. 

1. En cada Centre Cívic existirà un Consell integrat per un representant de l’ajuntament 
d’Almoines i un representat de cada entitat usuària. 

2. La representació de les parts en les diferents sessions del Consell podrà ser exercida per 
persones distintes, sempre que acrediten la seua qualitat. 

3. Tots els membres del Consell tindran veu i vot. 

 

Article 26. 

1. El representant municipal exercirà el càrrec de president-secretari del Consell. 

2. Seran funcions seues: 

a) Elaborar l’ordre del dia de les sessions del Consell, recollint les propostes que a tals 
efectes li adrecen les entitats usuàries. 

b) Convocar les sessions del Consell i presidir-les. 

c) Alçar acta de les sessions. 

d) Elevar a l’ajuntament d’Almoines els acords presos pel Consell. 

e) Traslladar al Consell les propostes i decisions municipals en relació al centre. 

f) En general, fer d’interlocutor entre l’ajuntament d’Almoines i el Consell en totes aquelles 
qüestions que afecten al centre. 

 

Article 27. 

1. Corresponen al Consell les següents funcions: 

a) Dinamitzar el centre i, mitjançant la integració en el teixit social, dinamitzar també l’entorn 
on es troba ubicat, projectant-lo convenientment. 

b) Elaborar i aprovar el pla d’acció del centre. 

c) Fomentar l’associacionisme a l’entorn on s’ubica el centre. 

d) Ser el ressò del sentir dels ciutadans i ciutadanes de la zona d’influència del centre i de 
la seua problemàtica. 

e) Desenvolupar accions educatives i socialitzadores. 

f) Afavorir xarxes de voluntaris socials. 

g) Elaborar propostes sobre millores, reparacions i manteniment que requeresca el centre i 
el seu finançament, sense perjudici del que disposa l’apartat següent. 

h) Decidir les reparacions i reposicions que cal efectuar per al manteniment de l’equipament 
i el mobiliari afecte, sempre que porten causa del seu ús normal o ordinari i que l’import 
de cadascuna d’elles no supere la quantitat que determine l’ajuntament d’Almoines, 
destinant al seu pagament la subvenció anual que atorgue. 
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A l’hora d’aprovar la seua realització es tindran en compte, quan siguen d’aplicació, les 
normes legals en matèria de propietat horitzontal. A manca d’acord del Consell, d’acord amb 
el que disposa l’article 13.2, l’ajuntament d’Almoines podrà adoptar la decisió corresponent. 

A mode d’exemple, el manteniment al·ludit vindrà referit a reparacions de fontaneria, de 
portes i persianes, petites reparacions d’obra, canvi de vidres trencats i petit manteniment de 
pintura i electricitat. 

Quan l’import del manteniment, la reparació o reposició supere el límit abans expressat, serà 
l’ajuntament qui decidirà sobre la seua realització i, en cas d’optar per fer-la, el seu cost serà 
sufragat amb càrrec al pressupost municipal. 

i) Fixar els horaris d’utilització dels espais d’ús comú. 

j) Decidir, en primera instància, els conflictes que puguen sorgir entre les entitats usuàries 
en relació a la utilització dels diferents espais i llurs horaris. A manca d’acord, de 
conformitat amb el que estableix l’article 13.2, l’ajuntament d’Almoines podrà adoptar la 
decisió corresponent. 

k) Vetllar pel compliment d’aquest reglament i dels acords que adopte vàlidament. 

2. També podran sotmetre’s a la consideració del Consell aquells assumptes en què, tot i 
ser competència exclusiva de l’ajuntament d’Almoines, s’estime convenient debatir-los en el 
seu si per tal de promoure el consens entre les parts implicades. 

 

Article 28. 

1. Quan el Consell adopte acords aprovant projectes d’activitats en matèries de la seua 
competència, s’establirà el règim d’intervenció de cadascuna de les entitats en la seua 
execució, sense perjudici de poder-la delegar íntegrament en una sola, com també la seua 
contribució econòmica. El control i fiscalització de l’activitat i de la seua despesa 
correspondrà al Consell, qui podrà requerir a l’entitat o entitats encarregades de l’execució 
les justificacions i aclariments oportuns. 

2. La participació de l’ajuntament d’Almoines en els projectes d’activitats abans al·ludits 
quedarà en efectuar l’aportació econòmica corresponent, podent assumir també funcions 
executives. 

3. La manca d’acord del Consell en aquestes matèries no impedirà la celebració d’un 
conveni de col·laboració entre l’ajuntament i les entitats interessades per tal de dur a terme 
el projecte de què es tracte, supòsit en el qual les parts establiran allò que estimen 
convenient, quedant sostret el Consell de tota competència fiscalitzadora i de control. 

 

Article 29. 

1. La convocatòria de les sessions del Consell es realitzarà per escrit, indicant l’ordre del dia, 
i amb una antelació mínima de cinc dies a la data de celebració. En cas de no ser possible, 
es farà amb l’antelació suficient i en forma tal que arribe al coneixement de tots els seus 
membres. 

2. El Consell es reunirà, com a mínim, un cop cada trimestre. També serà convocat quan ho 
decidesca el president o ho sol·licite qualsevol de les entitats que l’integren. 

3. Quan estiguen presents tots els membres del Consell i així ho decideisquen per 
unanimitat, podran debatir-se i adoptar-se acords sobre altres punts no inclosos en l’ordre 
del dia de la convocatòria. 
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4. Les decisions del Consell s’adoptaran per majoria dels membres presents a la sessió. En 
cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president. 

5. Caldrà la unanimitat de tots els membres que l’integren en els supòsits previstos en les 
lletres i) i j) de l’article 27, com també quan els acords tinguen per objecte fixar contribucions 
econòmiques. Als anteriors efectes, podran emetre el seu vot favorable en la mateixa sessió, 
si hi concorren, o posteriorment per escrit, si no han assistit a la mateixa. 

6. Els acords adoptats pel Consell a l’empara del que estableix l’article 27.2 no vincularan 
l’ajuntament. 

7. L’acta de la sessió podrà ser aprovada al final de la mateixa si així ho acorden els 
assistents. En altre cas, serà aprovada en la següent sessió del Consell. 

8. Correspondrà únicament a l’ajuntament d’Almoines decidir lliurement l’import de la 
subvenció a què es refereix la lletra d) de l’article 14. 

 

Article 30. 

1. Els recursos del Consell estaran formats per les contribucions econòmiques dels seus 
membres i per la subvenció municipal contemplats, respectivament, als apartats 5) i 8) de 
l’article precedent. 

2. La convocatòria del Consell que tinga per objecte la fiscalització econòmica es farà 
conforme estableix l’article 29. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. 

1. Dins el termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquest reglament 
s’haurà de donar compliment al que segueix: 

a) Les entitats socials que tinguen l’ús dels centres a què es refereix el present reglament 
hauran d’atorgar, si no en disposen, el preceptiu conveni de cessió. 

b) Les entitats esmentades justificaran a l’ajuntament d’Almoines tenir contractada la 
pòlissa d’assegurança i satisfeta la prima a què es refereix l’article 10. 

c) El contingut dels convenis de cessió ja subscrits s’adaptarà, quan s’hi escaiga, al que 
disposen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 3, mitjançant acords complementaris. 

d) En tots els centres cívics es constituirà el Consell. 

 

Segona. 

1. Queden derogats els convenis particulars de cessió subscrits en tot allò que s’oposen al 
present reglament. 

2. Pel que fa als centres cívics, queden derogades qualsevol norma o disposició aprovats 
per l’ajuntament d’Almoines i els acords a què haja pogut arribar amb les entitats usuàries 
en tot allò que s’oposen al present reglament. 

 

Tercera. 

El present Reglament entrarà en vigor una vegada siga publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 


