
      

   AJUNTAMENT
             DE
    T É R M E N S

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL LOCAL PER A JOVES “LO
JOVENT”

1. FUNCIONS DEL LOCAL.

El local de joves , com a espai públic, constitueix un marc físic per a
la  realització  de  les  activitats  lúdiques,  culturals  i  formatives
relacionades específicament amb la temàtica juvenil.  És per tant,
un element de dinamització sociocultural que té com a finalitat la
promoció del civisme, la prevenció en el col·lectiu adolescent i la
col·laboració amb el teixit associatiu.  

2. USUARIS

La utilització  d’aquestes instal·lacions  està  destinada bàsicament
per a activitats de joves d’edats compreses entre els 12 i els 25
anys o per les activitats que tinguin una estreta relació amb el món
juvenil.
En el cas de la sala d’audiovisuals, es podrà sol·licitar el seu ús per
part d’altres associacions de caire cultural que tinguin a veure amb
la  joventut  o  la  infància.  Això  caldrà  fer-ho  a  les  oficines  de
l’Ajuntament.
La utilització de tots els espais inclosos en el Local quedarà limitada
a activitats  juvenils  i/o  d’interès  social  i  en  cap cas  podrà  tenir
finalitats comercials.

3. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL LOCAL.

A. Normes Generals de Convivència.

I.  Cal respectar la dignitat dels companys i companyes, així com
dels responsables del local. S’haurà de tenir un tracte respectuós
amb les persones i bona disposició per aclarir conflictes. S’evitarà
qualsevol tipus d’humiliació, insult, agressió, etc.
II. Fer un bon ús de l’edifici, les instal·lacions, mobiliari i material;
mantenir les sales, lavabos i l’exterior nets i ordenats. En acabar les
activitats caldrà deixar la sala en les mateixes condicions en les
quals s’ha trobat.
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III. S’ha de mantenir la higiene personal i utilitzar correctament els
serveis higiènico-sanitaris.

IV. Respectar els horaris establerts per al local.

V. No es permet el consum d’alcohol, tabac o drogues dins del local.

VI. No es permet l’entrada al recinte de cap tipus d’animal.

VII. El local de joves disposarà d’un llibre de reclamacions on els
usuaris podran fer constar les queixes que considerin oportunes.

VIII.  Es  podran  aportar,  a  través  dels  mecanismes  adients,
suggeriments que permetin millorar el funcionament del local de
joves.

B. Horari de funcionament del local.

L’horari vigent per a la Sala comú serà el següent:

- De dilluns a divendres: De 2/4 de 6 de la tarda a les 8 del vespre.
- Dissabtes, diumenges i festius: De les 5 de la tarda a les 9 del
vespre.

Aquest horari podrà ser canviat si es considera convenient.
La Sala reservada al Konjovent funcionarà de manera autònoma.
La Sala d’Audiovisuals funcionarà a les hores en que estigui previst
de fer-hi una activitat.

C. Funcions del responsable del local.

La persona responsable del local tindrà les següents funcions:

- Obrir i tancar el local a les hores establertes.
- Tenir cura de l’estat de les sales i del seu manteniment i neteja.
-Informar de les deficiències que pugui observar a les instal·lacions
al Regidor pertinent.
-Vigilància  de  l’ordre  interior,  procurant  que  no  es  provoquin
aldarulls ni desperfectes.

D. Infraccions i Règim sancionador.

L’aplicació de sancions haurà de ser proporcional a la conducta del
jove  i  contribuirà,  en  la  mesura  que  això  sigui  possible,  al
manteniment i a la millora del procés educatiu.
En el procés d’aplicació d’una sanció, la responsabilitat recau en
tots  els  agents  socials  implicats:  el  propi  jove,  pares  o  tutors  i
responsables  de  l’espai  jove.  És  necessària  la  intervenció
coordinada de tots ells per tal de fer efectiu el compliment d’unes
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normes  bàsiques  de  convivència  i  de  funcionament  d’un  servei
municipal.

Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.

Són infraccions lleus les següents:

- El no compliment de les normes de convivència establertes.
- Actes d’incorrecció o desconsideració amb els companys/es o amb
el responsable.
- Fumar o beure alcohol dins del local.
- Entrar animals no perillosos dins del local.
- Deteriorament lleu de les dependències del local, del material o
dels objectes i pertinences d’altres joves.
- Actes d’indisciplina, injúries i ofenses lleus contra companys/es o
la persona responsable.

Són infraccions greus les següents:

- Reiteració de les faltes lleus.
- Actes greus d’indisciplina, injúries i ofenses contra companys/es o
la persona responsable.
- Agressió física o psíquica contra qualsevol persona.
-  La  incitació sistemàtica a actuacions molt  perjudicials  per  a la
salut i la integritat personal dels companys/es.
- Consumir o promoure el consum de drogues dins del local.

En el supòsit que alguna infracció pogués ser constitutiva de delicte
es donarà compte a l’autoritat judicial competent.

Les sancions aplicables seran les següents:

- Es podran fer fins a 3 avisos verbals abans de considerar que s’ha
comès una infracció.
- Per la comissió d’una falta lleu s’arribarà a un “pacte reparador”,
amb  compromís  verbal  i/o  escrit  del  jove  per  a  compensar  els
danys causats al local o altres persones.
Comportarà,  entre  altres  accions,  la  demanda  de  disculpes  i  la
restitució material de danys ocasionats.
- Si es reitera en la comissió d’infraccions lleus o s’incompleixen els
pactes  reparadors,  el  responsable  de  l’espai  procedirà  a  la
notificació als pares o tutors legals dels fets i es procedirà a una
suspensió del dret d’assistència per un mes.
- La comissió d’una falta tipificada com a greu donarà lloc, a més de
la reparació dels danys, a la suspensió del dret d’assistència al local
per un període d’entre 3 i 6 mesos.
- La reiteració de faltes greus donarà lloc, a més de la reparació
dels danys, a la imposició d’una sanció de la suspensió del dret
d’assistència al local per un període d’entre 6 mesos i 1 any
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Térmens, setembre 2011
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