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Dijous, 2 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 26 de febrer de 2015 adoptà l'acord d'aprovar el Reglament de Règim 
intern de l'Espai Jove l'Escorxador de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que, un cop definitivament aprovat, es 
publica a la present en:

ANNEX.

"REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L'ESPAI JOVE L'ESCORXADOR.

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

L'objecte del present reglament és regular l'ús interior i el funcionament de l'Espai Jove L'Escorxador.

Article 2. Àmbit d'Actuació.

2.1. Àmbit d'aplicació d'aquest RRI va adreçat a:

1. Joves usuaris/es.

2. Professionals responsables del servei i a totes aquelles persones que col·laborin al casal en qualsevol de les seves 
modalitats: contractats, de suport, voluntaris/es...

3. Associacions que facin ús de l'equipament.

4. Altres usuaris/es: mares, pares o tutors/es, tècniques municipals, etc.

2.2. El seu àmbit físic d'aplicació serà:

L'equipament l'Espai Jove l'Escorxador i el seu voltant exterior.

Article 3. Funció i definició de l'Espai Jove l'Escorxador.

L'equipament constitueix un marc físic per a la realització de gran part dels serveis i activitats que tenen com a objectiu  
oferir recursos per tractar a la població jove de forma integral, tenint present les seves necessitats i interessos.

Per aquest motiu l'Espai Jove l'Escorxador és un espai cogestionat amb els propis joves, a on han de poder practicar  
mitjançant  la  participació  vinculant  aspectes  com la  responsabilitat,  la  presa  de  decisions,  el  treball  en  equip,  la 
comunicació, etc.

En definitiva  és un espai  per  facilitar  la  trobada amb la  població  jove,  oferir-los un espai  per  poder  relacionar-se, 
conèixer les seves necessitats i interessos i promoure valors.

Article 4. Usuaris/es.

Qualsevol jove entre 12 i 30 anys.
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CAPÍTOL II.

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'ESPAI JOVE L'ESCORXADOR.

Article 5. Principis generals de convivència.

1. Respectar  als  companys  i  companyes,  així  com els/les  responsables  del  servei  i  totes  aquelles  persones  que 
col·laborin a l'Espai Jove l'Escorxador.

2. Utilitzar el diàleg i la mediació per fomentar les relacions i la convivència, per a prevenir i garantitzar la resolució  
pacífica de possibles conflictes.

3. Reconèixer i defensar la igualtat de drets de tots/es els/les joves.

4. No es permetran manifestacions racistes, homòfobes ni sexistes.

5. Avaluar i proposar esmenes al present RRI, segons evolucioni i s'adapti a la realitat.

Article 6. Normes generals de funcionament i convivència.

1. Conèixer els principis generals esmentats a la introducció.

2. S'ha de tenir un tracte respectuós amb les persones i bona disposició per aclarir conflictes. No es tolerarà cap tipus 
d'humiliació, insult, agressió, etc.

3. Fer un bon ús de l'edifici, instal·lacions, mobiliari i material, lavabos i exteriors nets i endreçats.1

4. Respectar els horaris establerts de l'equipament i les activitats.

5. Com a espai cogestionat, les associacions que participen de la cogestió tenen el dret i el deure de tenir lliure accés a 
l'equipament sempre i quan l'activitat per la qual fan ús del mateix estigui estrictament relacionat amb els estatuts de 
l'associació i/o de la federació amb la qual es realitza el conveni de cogestió.2

6. Pel que fa a la ingestió de begudes, només es podran beure begudes no alcohòliques, i si en algun cas excepcional 
es  contempla  la  possibilitat  de  consumir  begudes  alcohòliques  als  espais  comuns,  s'haurà  de sol·licitar  i  justificar 
prèviament i sempre complint la normativa vigent a nivell nacional.

7. No es podrà fumar ni consumir altres drogues.

8. S'ha de mantenir la higiene personal i utilitzar correctament els serveis higiènico-sanitaris.

9. No es pot ni menjar ni beure a l'aula ciber, a la sala taller, ni a l'hemeroteca.

10. Per poder accedir a l'aula ciber cal que sol·licitar l'alta com a usuari/a.

11. Es  pot  fer  ús  de  la  impressora  de  l'hemeroteca  sempre  i  quan  l'usuari/a  posi  els  fulls  per  cada  una  de  les 
impressions.

12. Quan les associacions que tenen accés lliure a l'equipament el facin servir fóra de l'horari ordinari d'obertura, han de 
tancar llums, el sistema de climatització, portes i posar degudament l'alarma.

13. Els espais que funcionen com a seu de les associacions poden ser autogestionats per les pròpies entitats que 
formen par de la Federació de la Descoordinadora, però tal i com ja senyala el conveni que regula la cogestió, l'espai ha 
d'estar net i endreçat, i han de complir amb els principis generals d'aquest reglament.

1 Aquest punt ja es recull a l'Ordenança de Civisme, article 14
2 Per poder tenir aquest accés lliure a l'equipament és necessari que l'associació formi part de la Federació de la Descoordinadora i  
compleixi el conveni que regula  la cogestió. C
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14. Es  podran  aportar  a  través  dels  mecanismes  adients,  suggeriments  que permetin  millorar  el  funcionament  de 
l'equipament.

Article 7. Funcions de l'equip tècnic de la Regidoria de Joventut.

1. Coordinar, supervisar i avaluar el funcionament general de l'Espai (incloent serveis i activitats).

2. Dissenyar i executar el programa d'activitats i serveis de l'equipament.

3. Gestió quotidiana de l'espai.

4. Promocionar l'OAJ i la resta de serveis que es donen a l'espai.

5. Garantir el compliment del RRI, i optimitzar els recursos.

Article 8. Horari de funcionament de l'Espai Jove l'Escorxador.

L'equipament romandrà obert de dilluns a divendres de 16h a 20h, excepte el mes de juliol que l'horari serà de 17h a 
21h.

També  romandrà  obert  quan  fora  d'aquest  horari  es  programin  activitats,  i  quan  les  associacions  de  joves  que 
cogestionen l'equipament realitzin la seva activitat pròpia dels estatuts que tenen com associació o com a federació.3

Article 9. Causes de tancament temporal de l'equipament.

L'espai tancarà total o parcialment les seves instal·lacions quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

- Per motius d'organització i funcionament intern.
- Davant d'una situació de perill o en prevenció d'aquest.
- Per realització d'obres.
- Qualsevol altre acte que faci incompatible l'ús de l'espai.

CAPÍTOL III.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT L'INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

Article 10. Principis generals.

La filosofia del règim sancionador de l'Espai Jove l'Escorxador està basada en la promoció de valors, destacant entre 
ells, la no tolerància de cap acte de discriminació sigui quina sigui la circumstància social o personal del/la jove.

S'orienta a partir de la intervenció en el procés educatiu, la tolerància amb els desequilibris socials i la prevenció de les  
conductes no desitjades.

Les sancions, si es donen, han de tenir un sentit de caràcter més integrador i positiu que no punitiu (tot i que no es  
descarta el punitiu).

L'aplicació de les sancions haurà de ser proporcional a la conducta del/la jove i contribuirà, a la millora des d'un punt de 
vista educatiu.

En el procés d'aplicació d'una possible sanció, la responsabilitat recau en tots els agents socials implicats: el propi jove, 
pares, mares o tutors, professionals i responsables polítics. És necessària la intervenció coordinada de tots ells per tal 
de fer efectiu el compliment d'unes normes bàsiques de convivència i de funcionament d'un servei municipal.

Abans d'aplicar qualsevol sanció es realitzaran AVISOS VERBALS. Comunicat dirigit a l'usuari/a o grups d'usuaris/es, 
amb l'objectiu de que comprengui la importància de la infracció comesa i les seves conseqüències, sol·licitant un canvi  
de conducta.

3 Quan les associacions de joves vulguin realitzar una activitat fora de l'ordinària a l'Espai Jove l'Escorxador hauran d'emplenar una 
instància informant i sol·licitant la viabilitat de la mateixa com a mínim amb una setmana d'antelació.
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Article 11. Infraccions.

Les infraccions es classifiquen en infraccions molt greus, greus i lleus:

Són infraccions molt greus:

1- Els danys i desperfectes que s'originin a l'equipament.

2- La reincidència en l'incompliment de les obligacions com usuari/a, i no respectar reiteradament i amb notori abús les 
advertències o amonestacions que s'efectuïn pels responsables de l'espai i/o per la mateixa administració municipal.

3- Consumir drogues a l'equipament juvenil.

4- La subtracció d'algun objecte.

5- La incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per la salut i la integritat personal dels companys o qualsevol altre 
persona.

6- Qualsevol acte de violència física.

Són infraccions greus:

1- L'incompliment  d'ordres  o  instruccions  que  vinguin  dels  responsables  de  l'equipament,  sempre  que  no  siguin 
constitutives de falta molt greu.

2 - Fumar a l'entorn exterior de l'equipament juvenil (porta d'entrada).

3- La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Són infraccions lleus:

1- Actes d'indisciplina, injúries, ofenses...; una lleugera incorrecció vers els altres joves o persones alienes a l'espai i els 
responsables de l'Espai Jove l'Escorxador...

2- Alterar el funcionament normal dels tallers o altres activitats de l'equipament juvenil.

Article 12. Sancions.

Les sancions que s'emetran segons el tipus d'infracció que s'hagi realitzat són les següents:

Infraccions lleus.

PACTE REPARADOR: Per la comissió d'una infracció tipificada coma lleu, el/la responsable de l'equipament juvenil 
s'entrevistarà amb l'autor/a de l'esmentada infracció i s'arribarà a la confecció dels pactes reparadors amb compromís 
verbal i escrit del/a jove a reparar els danys que se l'imputin (ja siguin materials, morals...).

Entenem  com  a  pacte  reparador;  acords  presos  conjuntament  entre  el  jove  que  ha  comès  una  falta  i  el/s  /les 
responsables de l'equipament, s'entrevistaran amb els o les autors/es de dita infracció i s'arribarà a la confecció dels 
pactes reparadors amb compromís verbal i escrit a reparar els danys que se l'imputin.

SUSPENSIÓ DEL DRET D'ASSISTÈNCIA*: Davant l'incompliment del pacte reparador es procedirà a la suspensió del 
dret d'assistència per un període de 1 setmana a 1 mes.

Infraccions greus.

PACTE REPARADOR I  NOTIFICACIÓ ALS TUTORS LEGALS:  Davant  d'una  infracció  greu  o bé,  si  es  reitera  la 
infracció  lleu,  l'equip  tècnic  de  la  Regidoria  de  Joventut,  com a  personal  responsable  de  l'espai,  procediran  a  la 
notificació als pares, mares o tutors legals dels fets. En un primer moment la notificació serà mitjançant carta certificada 
(a la carta se'ls obre la possibilitat d'adreçar-se al servei per tal de parlar personalment del tema si la família vol).

Prèviament a la notificació a la família, les dades del/la jove es fan arribar a serveis socials. En el cas que aquest 
usuari/a ja estigui paral·lelament fent un treball amb serveis socials es tindrà present l'incident per actuacions posteriors, 
sempre que es consideri adient. C
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Si el/la jove és major d'edat intervé amb ell personalment serveis socials i policia local, es dissenya un pla de treball més 
individualitzat, en funció de la infracció i de les necessitats del/la jove.

SUSPENSIÓ DEL DRET D'ASSISTÈNCIA: Davant l'incompliment del pacte reparador es procedirà a la suspensió del 
dret d'assistència per un període d'entre 1 mes a 3 mesos.

Infraccions molt greus.

PACTE REPARADOR I COMISSIÓ DE TREBALL TRANSVERSAL; Davant una infracció  molt  greu per  part  d'un/a 
menor, es procedeix a una  comissió de treball transversal i trobada amb la família, s'obre un treball en xarxa entre 
serveis socials, policia i educació (aquest últim a valorar segons l'etapa escolar o centre on estudiï el/la jove).

Aquesta comissió de treball transversal també s'obriria si malgrat haver fer una trobada prèvia amb la família del menor, 
aquest reincideix i no es perceben canvis d'actitud.

A partir d'aquest moment, es dissenya un pla de treball més individualitzat, en funció de la infracció i de les necessitats 
del/la jove. Sempre amb la col·laboració de la família i de cada una de les parts.

SUSPENSIÓ DEL DRET D'ASSISTÈNCIA: Davant l'incompliment del pacte reparador es procedirà a la suspensió del 
dret d'assistència per un període de 3 mesos a 6 mesos.

En el cas que es realitzi una infracció molt greu i el/la jove sigui major d'edat es procedirà directament a la suspensió del 
dret d'assistència.

En el cas de que els responsables de l'espai convidin a marxar al jove/s de l'espai, per algun tipus d'infracció que  
consideri que és motiu per a que marxi, i el/la jove/s en qüestió es neguin, es procedirà a sol·licitar la presència de les  
autoritats policials locals.

En el  supòsit  de que alguna infracció  pogués  ésser  constitutiva  de delicte,  es  donarà  compte a l'autoritat  judicial 
competent.

Article 13. Procediment sancionador.

El procediment serà el següent:

a) La imposició de la Sanció s'efectuarà prèvia audiència del/de la jove i/o dels seus representants legals, els quals en el 
termini de 10 dies hàbils podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.

b) S'efectuarà la proposta de resolució: descripció dels fets, persones responsables i les infraccions ocasionades amb la 
normativa infringida i les sancions aplicables.

c) La resolució i imposició de les sancions correspon a l'Alcalde, o en qui delegui.

d) Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes.

CAPÍTOL IV.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Aquest reglament resta obert a les possibles modificacions o ampliacions que per al seu bon desenvolupament segons 
determini el/la responsable del servei.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest reglament, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOP i es mantindrà en vigor fins l'aprovació de 
la seva modificació o derogació."

Palau-solità i Plegamans, 18 de juny de 2015
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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