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CAPíTOL I 
 
 

Definició 
 
 
Article 1.- El teatre municipal de Montornès del Vallès és una instal·lació 
municipal amb la consideració de bé de domini públic i afecte al servei públic. 
 
Article 2.- El teatre municipal  de Montornès del Vallès és destinat al 
desenvolupament de les activitats culturals. 
 
 

 
CAPíTOL II 

 
 

Utilització 
 
 
Article 3.- A les instal·lacions del teatre municipal de Montornès del Vallès es 
podran realitzar totes aquelles activitats relacionades amb la cultura, sempre 
que tècnicament sigui possible i prèvia autorització municipal, que s'atorgarà 
discrecionalment. 
 
Article 4.- Qualsevol utilització de caràcter no cultural que es vulgui realitzar 
necessitarà autorització municipal prèvia. Aquesta utilització haurà de sol·licitar-
se amb una antelació mínima de 25 dies naturals, abans de la data prevista per 
a la celebració de l'acte, per fer la reserva corresponent. 
 
Article 5.- La utilització de les instal·lacions del teatre municipal queda subjecte, 
si s'escau, al pagament del preu públic corresponent. 
 
 
 

CAPíTOL III 
 
 

Usuaris 
 
 
Article 6.- Podran sol·licitar el teatre municipal: 
 
a).- Les entitats, grups i/o associacions de Montornès del Vallès sense afany de 
lucre, de caràcter ciutadà, socio-cultural, juvenil, estudiantil i/o esportiu. 
b).- Els centres d'ensenyament de Montornès del Vallès. 
c).- Les persones físiques o jurídiques de Montornès del Vallès, per una 
iniciativa puntual, sense afany de lucre. 



   

 
Article 7.- 1.- Els peticionaris hauran de formular una pre-reserva al Casal de 
Cultura i presentar la sol·licitud d'utilització del teatre municipal, mitjançant 
instància dirigida a l'Alcaldia o Regidor delegat al Registre General de 
l'Ajuntament, d'acord amb les dades de la pre-reserva, amb un termini mínim 
de 25 dies naturals abans de la data prevista per l'acte i en la qual 
s'especificarà: 
a).- Nom de l'entitat que organitza l'acte. 
b).- Nom de la persona responsable de l'acte, així com adreça i telèfon de 
contacte. 
c).- Tipus d'acte a realitzar. 
d).- La data, hora d'inici i durada prevista de l'acte. 
e).- Potència de la pressa de corrent expressada en Kw. i la tensió en V. 
2.- El permís concedint la instal·lació s'efectuarà mitjançant carta adreçada al 
peticionari. Aquest permís serà indispensable i caldrà presentar-lo per a recollir 
la clau. 
3.- La clau de la instal·lació es recollirà al Casal de Cultura o a la Policia Local 
si s'escau. 
4.- La clau caldrà retornar-la al mateix lloc d'on s'hagi recollit, fent saber, si 
s'escau, de les possibles incidències que hagin esdevingut. 
 
Article 8.- 1.- La disponibilitat del teatre municipal estarà en funció del nombre 
de peticionaris i de l'ordre d'entrada al registre. 
2.- Seran actes prioritaris els organitzats pel propi Ajuntament de Montornès del 
Vallès i per les entitats d'ell dependents. 
3.- La cessió de les instal·lacions restarà condicionada al tipus d'acte que es 
demani. 
 

 
 

CAPíTOL IV 
 
 

Convenis 
 
 
Article 9.- 1.- Les entitats o persones a que fa referència l'article 6 tindran la 
possibilitat d'establir convenis com a usuaris habituals de les instal·lacions. 
2.- Els convenis seran signats per l'Alcaldia o Regidor delegat i el representant 
de l'entitat. 
3.- Els convenis no podran tenir una durada superior a un any i es concediran 
amb l'exclusiva finalitat de realitzar les activitats per les quals s'atorgui. 
4.- Al conveni s'especificarà clarament el nom de l'entitat i les seves dades així 
com el de les persones responsables, la finalitat de la utilització i, si s'escau, 
l'import del preu públic a abonar i els dies en què s'utilitzarà. 
 



   

Article 10.- Les entitats amb conveni, fora dels dies i hores acordats, seran 
considerats com usuaris particulars i hauran de sotmetre la seva sol·licitud al 
que preveu el present Reglament. 
 
Article 11.- En cas que una entitat amb conveni prevegi que no farà ús de les 
instal·lacions reservades, haurà de comunicar-ho amb una antelació mínima de 
48 hores, per a la lliure utilització. 
 
Article 12.- Les entitats amb conveni, a més de les que impliquen altres articles 
del present Reglament, tenen com a obligacions específiques: 
a).- Les derivades d'aquest Reglament, les ordres de l'Alcaldia o regidor 
delegat i els acords de la Corporació. 
b).- El compliment de les clàusules dels convenis d'utilització. 
c).- El pagament, si s'escau, del preu públic corresponent. 
d).- Conservar en bon estat les instal·lacions utilitzades. 
e).- Vetllar per les normes generals de policia higiènico-sanitària. 
f).- Abonar l'import dels danys que es puguin causar a les instal·lacions de les 
quals l'entitat serà plenament responsable, podent l'Ajuntament de Montornès 
del Vallès a tal efecte exigir les garanties necessàries. 
g).- No utilitzar les instal·lacions per altres finalitats que les establertes al 
conveni. 
h).- Netejar les instal·lacions i deixar-les en les mateixes condicions que les 
trobades. 
 
Article 13.- L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions queda sota 
responsabilitat de l'entitat, podent l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en 
aquest cas, prendre les mesures que cregui convenients. 
 
 
 

CAPíTOL VI 
 
 

Govern i administració 
 
 

Article 14.- 1.- La forma de gestió del teatre municipal serà directa pel propi 
Ajuntament.  
2.- L'Ajuntament de Montornès del Vallès assumeix de manera exclusiva tots 
els poders de decisió i gestió, realitzant el servei mitjançant personal del propi 
Ajuntament. 
 
Article 15.- El control de la gestió correspon al propi Ajuntament de Montornès 
del Vallès que podrà delegar en el tècnic de joventut, el qual donarà compte de 
la gestió trimestralment, mitjançant informe. 
 
 
 



   

CAPíTOL VII 
 
 

Generalitats 
 
 
Article 16.- El teatre municipal disposarà d'una assegurança de responsabilitat 
civil. No obstant, es podran contractar altres assegurances, (incendi, robatori, 
trencament de vidres, vandalisme, etc.). 
 
Article 17.- La interpretació del present Reglament, de les normes aprovades 
pel consistori i de les disposicions adoptades correspon a l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès. 
 
Article 18.- Qualsevol modificació, anul·lació o inclusió d'un article del present 
Reglament serà sotmesa a l'aprovació del Ple de la Corporació. 
 
Montornès del Vallès, abril de 1994. 
 
 
 


