
               REGLAMENT     D'ÚS     DE     LES     CASES     DE     SON     LLAÜT         
          Art. 1.-Aquest reglament té per objecte regular l'ús de les Cases de Son Llaüt, propietat municipal, essent de compliment obligatori per a totes les persones, entitats i associacions que gaudeixin de l'esmentat ús i amb independència de que aquestes puguin aprovar els seus propis reglaments interns.           En tot cas, els reglaments interns de les entitats que utilitzin les cases de Son Llaüt no podran estar en contradicció amb aquest reglament.           Art. 2.-Les cases de Son Llaüt disposaran d'un gerent responsable que tendrà cura del manteniment i organització general de l'ús de les instal.lacions, del personal al seu càrrec, i haurà d'aplicar amb flexibilitat i eficàcia aquest reglament.          El gerent també tendrà cura de les relacions amb les entitats que facin ús de les instal.lacions i representarà a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí.                   Art. 3.-Cada entitat cessionària nomenarà un sol responsable que cuidarà les relacions amb el gerent.          Art. 4.-Trimestralment la comissió de seguiment, a què es refereix l'art. 13 d'aquest reglament, aprovarà un calendari d'activitats de les entitats que facin ús de les cases de Son Llaüt.          Les activitats puntuals es comunicaran al gerent almanco amb quaranta-vuit hores d'antelació i hauran de comptar amb el seu vist-i-plau.          Art. 5.-Les entitats ciutadanes santamarieres, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, l'Agrupació Escolta "Terra de Pous" i el col.lectiu "Factoria de Sò" gaudiran del privilegi de reservar les instal.lacions de Son Llaüt dins un termini comprès entre els seixanta i els trenta dies abans de realitzar l'activitat. Podran efectuar reserves a terminis inferiors sempre que la casa estigui buida.          L'Ajuntament de Santa Maria del Camí tendrà dret preferent a utilitzar les instal.lacions esmentades per a la realització d'activitats municipals sense límit temporal.                 Art. 6.-S'estableix com a horaris de les activitats a desenvolupar pels diferents grups i usuaris des de les 8 hores fins a les 24 hores.          Els grups, entitats o usuaris tindran l'obligació de respectar l'horari de silenci comprès entre les 24 hores i les 8 hores del dematí següent.          D'acord amb la clàusula segona, el gerent podrà fer extensiu aquest horari, sempre i quan no hi hagi interferències amb les activitats de les altres entitats.          Art. 7.-El gerent responsable de les instal.lacions podrà expulsar dels recintes a la persona o persones que incompleixin el reglament o provoquin incidents greus.          No es permet la introducció ni el consum de begudes alcohòliques ni de qualsevol tipus de droga.          També està prohibit fumar exceptuant les zones destinades a tal efecte. Als dormitoris, no es podrà preparar ni consumir menjar.Ajuntament de Santa Maria del Camí.  Plaça de la Vila, 1. 07320Tel: 971 620 131. Fax: 971 140 337www.ajsantamariadelcami.net



          Art. 8.-Tan sols es permet encendre foc als llocs assignats a tal efecte i prèvia consulta al gerent.          Art. 9.-Els responsables de les entitats cessionàries comunicaran al gerent qualsevol problema relacionat amb les instal.lacions o bé amb les altres entitats cessionàries.          Art. 10.-Els vehicles s'estacionaran al lloc assignat. En cap cas podran circular per la finca sense autorització expressa del gerent responsable.          Art. 11.-Els usuaris col.laboraran amb el manteniment de la casa. Cada usuari haurà de netejar i ordenar el seu dormitori i el menjador. Cada usuari s'encarregarà de la neteja i manteniment de la zona d'acampada. Cada usuari o grup es responsabilitzarà de la neteja de la sala polivalent que utilitzi.          Art. 12.-Les entitats cessionàries col.laboraran amb el manteniment i neteja de les cases d'acord amb les clàusules dels convenis de cessió signats.                   Art. 13.-Es crea una comissió de seguiment amb la finalitat de coordinar totes les accions que es realitzin a les cases de Son Llaüt, ja siguin les realitzades per les entitats que en facin ús com les accions de manteniment i millora de les instal.lacions.         Composaran la comissió de seguiment el gerent, un representant de cada entitat cessionària de Son Llaüt, el regidor delegat de cultura de l'Ajuntament, un regidor de cada grup municipal i dos representants de les entitats ciutadanes del municipi.          Art. 14.-El conjunt de les cases de Son Llaüt, una vegada finalitzat el procés de rehabilitació, podrà oferir, entre altres, els següents serveis:          -Terrenys d'acampada.          -Activitats a l'aire lliure.          -Casal amb serveis d'allotjament, menjador i cuina.          -Sales polivalents per a la realització de xerrades, comferències, cursets de formació, etc...          Art. 15.-Per la utilització de les instal.lacions i els serveis que impliquin un cost, les entitats ciutadanes santamarieres només hauran d'abonar el preu d'aquest cost, d'acord amb l'Ordenança que aprovi l'Ajuntament.           Art. 16.-Qualsevol aspecte no tractat a aquest Reglament serà resolt per la gerència. 
                        DISPOSICIÓ     FINAL              El present Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament sobre el B.O.C.A.I.B i un cop transcorregut el termini previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/85; regint mentres no es modifiqui o derogui expressament.  Ajuntament de Santa Maria del Camí.  Plaça de la Vila, 1. 07320Tel: 971 620 131. Fax: 971 140 337

www.ajsantamariadelcami.net


