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ANNEX III AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS I
L’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE MASFERRER DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.
Pel que fa referència al reglament de funcionament intern del Casal de Músics de
Masferrer.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MASIA MUNICIPAL DE MASFERRER
Presentació
L’Ajuntament de Montornès del Vallès és propietari de la masia de Masferrer des de
maig de 1981 quan els antics propietaris van signar el document de traspàs en el marc
de l’execució del pla parcial de la zona. A finals dels anys 80 gràcies a un acord amb
l’Ajuntament, un grup de joves músics de Montornès es va encarregar de reformar i
reconvertir la Masia en un equipament musical. Va ser un moment prou interessant ja
que amb pocs recursos van inventar del no res un espai de creació i difusió musical
capdavanter a la comarca. Masferrer era símbol d’autogestió musical i desenes de
grups i músics així ho acrediten. No va ser però fins l’any 1994, gràcies a un pla
d’ocupació, que l’Ajuntament de Montornès decidís reformar l’equipament per adaptarlo a les necessitats del futur. Van ser dos anys de practica inactivitat musical que feia
perillar la continuïtat tant de l’Associació de Músics de Masferrer, creada l’any 1992,
com dels músics que passat aquest temps encara s’apropaven a
la masia, símbol
inequívoc de la seva empremta. Va ser doncs l’any 1996 quan Masferrer reobria les
seves portes per donar pas a la fase actual de gestió compartida de l’equipament entre
el Servei de Joventut en qualitat de responsable municipal de l’equipament, i
l’associació de músics, com a promotora de les activitats i programacions musicals. És
a finals de 2003 quan l’actual junta de l’associació posa en marxa un pla de xoc per
tornar a posar Masferrer al lloc que li correspon en el panorama musical de la comarca
i perquè no, de la província de Barcelona. Una programació mensual estable amb
grups d’un mínim nivell independentment de la seva condició, estil i lloc de residència.
La realització de les dues primeres edicions (anys 2004 i 2005) del concurs de música
Masferrer Sona, l’edició i presentació d’un CD amb el treball de 8 formacions de la
masia (2004), són les cartes de presentació d’aquesta nova etapa que ha fet que
l’Ajuntament de Montornès del Vallès. a proposta del Servei de Joventut, aprovi el
passat juny un conveni de col·laboració amb l’associació coincidint amb la celebració
dels quinze anys de música a Masferrer que te lloc aquest any 2005.
Descripció física
La Masia de Masferrer, coneguda com el Casal de Músics, és una casa pairal de tres
plantes, tot i que a data d’avui únicament s’ha rehabilitat la primera planta, i amb un
important espai exterior. Aquest equipament està destinat a la producció, difusió i
creació musical i consta de 4 bucs d’assaig, d’un espai polivalent amb zona de bar i
sala d’exposicions, una sala de concerts de petit format i uns sanitaris (WC).
Actualment es troba pendent la realització d’una cabina de control per a sonoritzar i
gravar concerts en directa així com un estudi de gravació. Pel que fa a la part exterior
és un lloc ideal per a la realització de concerts de mitjà i de gran format atès disposa
d’un escenari d’uns 100 m2, una zona de vestuaris i uns sanitaris (WC).
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Objectius
- Promoure la producció, difusió i creació musical dels joves músics usuaris
de la instal·lació.
- Potenciar la formació de grups i solistes facilitant espais per a l’assaig i la
formació.
- Ser un aparador de les noves propostes musicals amb la realització de
concerts en viu.
- Facilitar la participació del jove en un marc tolerant, d’igualtat d’oportunitats,
fomentant els valors democràtics de llibertat, cooperació i solidaritat.
- Potenciar la interrelació juvenil tot afavorint la mobilitat dels joves del
municipi i de pobles veïns.

El reglament de funcionament intern
Totes les institucions necessiten un cert grau de formalització, que s’expressa
mitjançant el conjunt de regles i normes que l’organització crea per possibilitar-ne el
funcionament. A grans trets un reglament permet:
•
•
•
•

Regular el funcionament dels òrgans de govern, equips i càrrecs.
Regular la convivència de tots els assistents (socis, usuaris, beneficiaris ...).
Establir un organigrama de funcionament que reguli els drets i deures de
tothom on s’inclouen les normes disciplinàries.
Conèixer i respectar l’horari de funcionament i d’utilització dels diferents
espais i serveis de l’equipament.

Malgrat la formalització de tot reglament, aquest de Masferrer, neix del consens entre
les parts implicades, es a dir, l’Associació de Músics, els joves músics beneficiaris de
l’equipament i l’Ajuntament presentant aspectes que el fan prou flexible per adaptar-se
a futures modificacions.
Presentem a continuació els punts comuns d’interès general: qui pot accedir a
Masferrer, quina documentació cal presentar, les dates i horaris d’obertura, els bucs
d’assaig, les quotes i l’assegurança. En quant a qui pot formar part de l’Associació de
Músics i quines són les seves funcions i finalitats, cal adreçar-se directament a la
mateixa associació. Finalment dir que les relacions entre l’Associació i l’Ajuntament
s’han recollit en el conveni signat aquest any i destaca la cessió d’ús que aquest
consistori fa de la Masia a l’associació.
Dates i horaris d’obertura de la Masia
La Masia romandrà oberta durant tot l’any a excepció dels dies 1 de gener, 25 i 31 de
desembre. Igualment anualment es fa un calendari d’obertura de l’equipament.
L’horari de funcionament és de dilluns a divendres de 15 a 23 hores, i els caps de
setmana de 10 a 22 hores ininterrompudament . Els dissabtes que es programin
concerts la masia tancarà no més tard de les 3.30 de la matinada amb excepció dels
dies de Festa Major que les activitats es podran perllongar fins una hora més tard.
L’accés a l’equipament
Si només es vol assajar s’ha d’omplir una sol·licitud que s’ha de recollir i lliurar al
Servei de Joventut (SJ) els dies laborables entre les 15 i les 21 hores o els dimarts de
9:30 a 12 hores al Centre d’Iniciatives Juvenils i Culturals (CIJC). Aquesta sol·licitud
servirà de fitxa per registrar el grup o solista interessat.
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Un cop acceptada la sol·licitud, es lliura un carnet a cadascun dels components de la
banda o solista que serveix per recollir la clau que dóna accés a la Masia. La clau es
recollirà i tornarà al Casal de Cultura. En el cas que el Casal de Cultura romangui
tancat, la clau es deixarà a la bústia situada a la façana de l’edifici.
Per accedir al buc que correspongui, des del SJ, es facilita una còpia de la clau per
cada grup o solista de la qual no es podran fer còpies sota cap concepte. En el cas de
pèrdua o sostracció de la clau, el grup abonarà l’import de la còpia que s’hagi de tornar
a fer.
Per accedir a la Masia durant el cap de setmana s’ha de fer a través de l’Associació de
Músics qui s’encarreguen de regular aquest servei.
Requisits dels usuaris
Els criteris per accedir als bucs d’assaig són els següents:
¾ Es dóna prioritat als usuaris residents a Montornès del Vallès i és obligatori, en el
cas dels grups, que com a mínim un dels components hi estigui empadronat.
Obligatòriament els solistes han de residir al municipi.
¾ Els components dels grups musicals han de tenir entre 16 i 40 anys. Els menors
d’edat han de dur una autorització signada pels pares o tutors legalment autoritzats
que han d’acompanyar a la instància o fitxa del grup .
¾ Tots els grups han d’emplenar les fitxes d’enregistrament segons el model facilitat
pel SJ. En cada grup ha d’haver-hi un responsable que ha de signar la fitxa
comprometent-se a complir i fer complir el present reglament acceptant prèviament
la filosofia de l’equipament. Aquest representat mantindrà la relació amb el SJ i
assegurarà l’òptim funcionament i normal desenvolupament de les activitats.
¾ En el cas del solistes són ells mateixos els representats i responsables que han de
mantenir la relació amb l’esmentat Servei.
¾ Un mateix usuari pot assajar en més d’un grup o complementar-ho amb la condició
de solista. En tot cas ha de comunicar-ho al SJ que estudiarà la seva situació i li
facilitarà l’espai i horari d’assaig abonant la quota corresponent.
Els bucs d’assaig
La utilització dels locals d’assaig va en funció de la demanda existent podent haver en
un mateix buc fins a 4 grups sempre i quan els horaris i les característiques (els seus
raiders) siguin complementàries.
En funció de la demanda de locals s’estableix un barem que pretén regular la
continuïtat dels grups o solistes determinat per la regularitat en la seva assistència, el
compliment del present reglament, el manteniment i higiene del local i el puntual
pagament de les quotes.
Cada buc està equipat amb una bateria model Peal 105 amb plats Peal i un equip de
veus de les següents característiques: capçal Work WM-1506E amplificat mono de
150 W. i 6 canals d'entrada de micro/linea. 2 micros Work amb els corresponents peus
de micro tipus girafa i dos baffles Work de dos vies amb altaveu de 10" + tweeter.
Potencia admissible de 100W.
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Quotes mensuals
El pagament de les quotes és de caràcter obligatori i està regulada per les ordenances
municipals aprovades anualment per l’Ajuntament de Montornès del Vallès. De la
gestió dels rebuts se’n fa càrrec l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributaria (ORGT) de
la Diputació de Barcelona essent el Servei de Joventut el responsable de facilitar a
l’ORGT un llistat mensual amb les dades i les quantitats que els usuaris han d’abonar.
Els rebuts es giren per domiciliació bancària a primer de mes i ho ha fan a més vençut
(per exemple a principis de setembre es cobra el mes d’agost) per la qual cosa és
imprescindible que cada usuari faciliti al Servei de Joventut el número de compte
corrent on carregar el rebut.
Anualment les quotes s’actualitzen essent les d’aquest any 2005 les següents :
Quota fixa
6,15 euros
Preu/hora
0,40 cèntims d’euro
Aquest preus són mensuals i individuals i s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit (IVA)
vigent en el moment.
Els titulars del Carnet Jove o del Carnet municipal MontJove, gaudiren d’una
bonificació del 25% en la quota mensual sempre i quan ho presentin en el moment de
la inscripció sense que estigui caducat (es renoven anualment ).
Està regulat el lliurament d’un dipòsit únic de 60 euros per persona que es retornarà un
cop l’interessat es doni de baixa. Provisionalment aquesta fiança no es farà efectiva
fins a nou avis.
Els rebuts no es poden retornar sota cap concepte ja que l’ORGT iniciarà un expedient
d'embargament per tal de fer efectiu el cobrament de la quota (a la qual s'haurà afegit
un recàrrec i uns interessos de demora ). Els rebuts cobrats indegudament, s'hauran
de reclamar mitjançat sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament de Montornès o a
l'ORGT.
Quan un grup o solista es doni de baixa per iniciativa pròpia ho haurà de comunicar,
abans del 25 del mes anterior, per escrit emplenant el model de sol·licitud de baixa
que existeix per aquestes ocasions i retornarà la clau al SJ. Finalment s’agrairà la
col·laboració amb el servei responent a un full de valoració.
Finalment si el que es vol és fer un canvi de dies i horaris per assajar o bé formar part
d’un altra grup s’haurà de comunicar per escrit al SJ que estudiarà la disponibilitat
d’espais.
Assegurança
Es recomana que tots els instruments musicals i complements (amplificadors,
microfonia etc.) dipositats a la Masia estiguin assegurats amb una pòlissa per robatori i
accidents a càrrec dels mateixos propietaris dels instruments. Aquest pagament no
repercuteix en les quotes mensuals que s’han de satisfer segons el present reglament.
El SJ no es responsabilitza de cap instrument o material dipositat sense la
corresponent assegurança. En cas de robatori, pèrdua o sostracció, el propietari ho ha
de notificar per escrit a la seva companyia asseguradora, i facilitar una còpia al SJ que
farà l’oportú seguiment.
El SJ te contractada l’obligada assegurança general de responsabilitat civil a tercers.
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Mobiliari i instruments
No es pot portar cap mobiliari de cap característica. En el cas que fes falta un mobiliari
específic el SJ farà els tràmits oportuns per adquirir aquest material. En casos
excepcionals es pot portat un mobiliari concret sota l’autorització expressa del SJ.
Independentment del material comú de cada buc, el SJ disposa en propietat del
següent material tècnic de caràcter musical a disposició dels usuaris de Masferrer.
-

Una taula de setze pistes “Studiomaster Diamond” 16.4.2.1.amb número de
sèrie 18025021.
Una etapa de potència en estereo “Peavey CS-800” amb número de sèrie
00.06049939.
Dos monitors Das de 250 watts.
Una bateria Peal Target amb plats Sabian.
Dos altaveus JBL JRX 100
Tres packs Shure PG-58 amb peu i cable
Un pack micro Shure bateria PGDMK6

Per fer servir aquest material cal que us poseu en contacte amb el SJ o amb
l’associació de Músics de Masferrer.
Normes de conducta i hàbits
En quant el consum i la venda de drogues legals (tabac i alcohol)
D’acord amb la Llei 10/1991 de 10 maig i el decret 235/91 no es pot fumar en cap
dependència de l’interior de l’equipament. Únicament la zona de bar disposa d’un
espai on poder-ho fer.
Tampoc es permès la venda de tabac ni a la barra de bar ni a través de màquines
expenedores.
En quant a la venda de begudes alcohòliques la limitació ve regulada pel decret
200/2002, de 23 de juliol, establint, amb caràcter general, la prohibició en la venda i el
subministrament de begudes alcohòliques a les persones menors de 18 anys, com a
mesura preventiva i de protecció, atès que constitueixen un col·lectiu especialment
vulnerable davant el consum d'aquests productes.
En quant el consum i la venda de substàncies no legals
El consum i la venda de qualsevol tipus de substància no legal està totalment prohibit i
penat d’acord amb l’aplicació del codi penal vigent
Altres
Qualsevol persona que presenti una conducta no decorosa i no respecti persones ni
materials, serà convidat a marxar podent arribar a perjudicar, fins i tot, els membres
d’un o més conjunts musicals.
Qualsevol altre punt no previst en aquesta
Joventut municipal.

Montornès del Vallès.
Versió actualitzada a juliol de 2005.

normativa serà resolt pel Servei de

