
 
 

REGLAMENT D’US PER LES PERSONES O ENTITATS QUE UTILITZIN LES 
DEPENDENCIES DEL CENTRE CULTURAL 

 
SALA CULTURAL   PLANTA BAIXA 

 
 Calendari Ordinari 

o Les persones o entitats que necessitin las sala de la planta baixa de forma periòdica i 
constant ho comunicaran al Punt d’Informació . Es crearà un calendari ordinari. 

o Aquestes persones disposaran d’un joc  de claus de la Porta d’entrada sud i de la sala de la 
planta baixa. 

o Es imprescindible deixar el nom d’un responsable de les claus. 
 Calendari extraordinari. 

o Les persones o entitats que necessitin les sales de forma puntual, ho comunicaran amb 
antelació al punt d’informació on  els proporcionaran el joc de claus necessari. Les claus es 
tornaran al punt d’informació.  

o Les persones o entitats que estiguin apuntades al calendari ordinari, també s’hauran 
d’apuntar al calendari extraordinari si volen utilitzar la sala en hores diferents a les 
anotades en el calendari ordinari. 

o S’ha de tenir en conte que tindran prioritat les persones o entitats que estiguin al calendari 
ordinari. Les prioritats de les persones o entitat que ho vulguin utilitzar de forma puntual 
serà per estricte ordre d’anotació (prioritat pel que s’hagi apuntat primer). 

 Accés a Internet 
o La sala cultural disposa  de telèfon (938122887) i de router amb sistema  inal·làmbric  

 Normes 
o Està totalment prohibit entrar menjar o begudes a la sala cultural a menys que 

excepcionalment  l’ajuntament hagi donat el seu consentiment. 
o Hi ha un manual d’us del projector dins la maleta del mateix projector que hi ha a la sala 

cultural. 
o Trobareu el manual d’us de la calefacció en aquest mateix dossier 

 
 

1ª PLANTA. 
 

 Les persones o entitats que necessitin un dels despatxos de forma periòdica i constant ho 
comunicaran al punt d’informació, així com les necessitats o no d’armaris.  

 Calendari ordinari  
o Cadascú tindrà un joc de claus amb les claus de l’entrada, des de les portes  de la 1ª planta, 

el despatx i l’armari. Com que hi hauran despatxos compartits la prioritat vindrà 
determinada per aquest calendari. Aquestes mateixes persones o entitats podran utilitzar el 
despatx fora del seu horari del calendari Ordinari (només haurà de tenir en compte aquest 
horari pel tema de les prioritats). 

 Si una persona o entitat que està o no inclosa en el calendari ordinari, vol utilitzar la sala del mig 
per una reunió puntual procediran igual que s’ha explicat en la utilització de la planta baixa de 
forma puntual.  

o La prioritat d’aquest sala vindrà determinada per rigorós ordre d’anotació 
 L’arxiu –“Garbi” disposa d’una pissarra de borrat en sec mòbil que les entitats o persones que ho 

sol·licitin poden utilitzar en el mateix edifici . 



 Telèfon : 93 888 8226 
 Accés a Internet.  

o Des de tots els despatxos es té accés a internet amb sistema inal·lambric per mitjà del router 
instal·lat al despatx “Gregal”  

 Hi ha un manual d’us de la calefacció en aquest mateix dossier. 
 

  
 

2ª PLANTA 
 

 Funcionament idèntic a la plata Baixa. Amb la diferencia que en la 2 planta no hi ha clau per la 
porta d’entrada a la sala i que hi ha una clau d’ una habitació on guardar material. Aquesta clau 
només la tindran les persones o entitats que estiguin en el calendari ordinari d’aquesta 2ª planta. 

 Trobareu el manual d’ús de la calefacció en aquest mateix dossier 
 
 

MOLT IMPORTANT 
 

 Demanen la col·laboració de tothom. 
 Tots hem de ser responsables de seguir les instruccions d’ús de la calefacció, llums, claus etc 
 Cada persona o entitat s’ha de fer responsable de l’estat de l’espai que utilitza. 
 Si alguna persona  o entitat té una necessitat específica, o hi ha coincidències horàries, ho haurà de 

comunicar al punt d’informació. S’intentarà consensuar les necessitats. 
 Qualsevol problema, mancances que detecteu, seria bo que ho féssiu arribar al punt d’informació. 

 
 
 
TELÈFONS PER EMERGÈNCIES TÈCNIQUES 
 
 
Jacint castillo  677404392 


