El Masnou sempre ha estat un municipi amb una forta creació artística. Són moltes les persones joves del
municipi que al llarg dels anys han volgut dedicar el seu temps de lleure a practicar música i viure
l’experiència de crear un projecte musical, ja sigui a través d’un grup, d’un duet o bé com a solistes.
Aquest ampli teixit musical al llarg del temps ha tingut unes necessitats convertides en demandes adreçades
a l'Ajuntament. L'Ajuntament del Masnou, sensible a aquestes demandes, les ha anat fent realitat: l’any 2001
es va rehabilitar l’edifici de Ca n’Humet i s’hi van crear els bucs d’assaig municipal. Posteriorment, s’han creat
beques per a joves músics del municipi, així com el concurs de música jove del Maresme Maresmusic.
Però mancava una aposta per a la gestió rotativa dels bucs i per reorientar aquest servei al col·lectiu jove del
municipi. Alhora, es volia oferir un programa de formació, promoció i informació per als músics, i també es
volien potenciar els bucs d'assaig musical.
Es per tot això que cal regular el servei dels bucs d’assaig musical, d’acord amb el que disposa l’article
25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), segons la qual el
municipi pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions en matèria d’activitats i instal·lacions culturals.
CAPÍTOL I. BUCS MUNICIPALS D’ASSAIG MUSICAL
Article 1. Concepte
Els bucs d’assaig musical són un equipament de servei públic destinat a facilitar un espai on els músics trobin
un ampli desplegament d’eines de suport i assessorament per a la creació musical. Aquest espai està integrat
per cinc sales d’assaig insonoritzades, equipament professional i instruments.
CAPÍTOL II. RÈGIM D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI
Article 2. Sol·licituds
1. Els interessats en la utilització del servei dels bucs municipals d’assaig musical han de formular la
sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, o a través del registre electrònic mitjançant el
model normalitzat “Sol·licitud de buc d’assaig a Ca n’Humet”, ubicat al catàleg de tràmits de la web de
l’ajuntament del Masnou.
2. L’Ajuntament tramita les sol·licituds per estricte ordre cronològic, però amb preferència, en primer lloc, pels
grups musicals, duets o solistes joves del municipi (entre 14 i 35 anys); en segon lloc, pels grups, duets i
solistes adults del municipi (majors de 35 anys), i en tercer lloc, pels grups, duets i solistes de fora del
municipi i sens perjudici d’establir, si escau, una llista d’espera, ni d’allò que disposen l’article 3 del present
Reglament i l’article 8 del Reglament dels Equipaments Cívics del Masnou.
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3. Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup ha de ser comunicada al responsable dels bucs
d’assaig, mitjançant el formulari ubicat al catàleg de tràmits de la web de l’ajuntament del Masnou.
4. S’estableix el mes de setembre com a període inicial de presentació de les sol·licituds, perquè a partir de
l’octubre s’iniciïn els nous períodes de cessió, sens perjudici de les sol·licituds que es puguin anar realitzant al
llarg de l’any.
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“ REGLAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUSICAL DEL MASNOU

Data 10-7-2019

El text de l’esmentat Reglament es pot consultar a l’e-Tauler (pàgina web municipal), i és el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Un cop sotmès l’expedient a informació pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, de forma que
l’acord d’aprovació del Reglament de referència ha esdevingut definitiu.

B

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 25 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el
Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou.

A

EDICTE d’aprovació definitiva del Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou

Article 3. Criteris de priorització de la cessió
1. En el supòsit que existeixi més demanda que oferta en la petició dels bucs d’assaig musical, l’Ajuntament
pot utilitzar els següents criteris per cedir espais als grups, duets o músics solistes sol·licitants.
Aquests criteris responen a la voluntat d’objectivar els motius de la priorització d’entrada, evitar la
discrecionalitat d’ús dels espais i fomentar una rotació en l’ús dels bucs d’assaig musical.
2. Es podran establir puntuacions fraccionades per cada un dels criteris que ho permetin.

Objectiu: Potenciar l’ús dels bucs per part de grups, duets o músics joves.
Criteri 2. Lloc de residència dels músics (màxim 2 punts)
Objectiu: Potenciar l’ús dels bucs per part de persones residents al Masnou, sense que aquest sigui un criteri
excloent. Una persona no resident al municipi també pot utilitzar els bucs d’assaig, però no hi té la mateixa
prioritat.
Criteri 3. Temps d’assaig als bucs en anys de cessió d’espai (màxim 2 punts)
Objectiu: Potenciar la rotació dels grups, duets o músics i evitar l’ús de caràcter privatiu continuat dels bucs.
Criteri 4. Grau de professionalització (màxim 3 punts)
Objectiu: Potenciar l’entrada als bucs de grups novells, duets o músics per potenciar la creació musical.
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Criteri 1. Edat dels músics (màxim 3 punts)
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5. La Junta de Govern Local aprovarà els indicadors i la metodologia que permetrà valorar els criteris que es
detallen a continuació:
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4. L’Ajuntament ha de valorar les demandes d’acord amb aquests criteris i ha d’elaborar una proposta de
cessió d’acord amb raons d’interès públic i de la finalitat del servei.

A

3. La puntuació màxima s’aconsegueix quan s’assoleixen els 10 punts.

2. Excepcionalment, es pot autoritzar l’ús d’espais fora del seu horari normal de funcionament, a criteri dels
responsables municipals, sempre que una persona a títol individual, o com a representant d’un ens sol·licitant,
es comprometi per escrit a vetllar per al bon ús de les instal·lacions d’acord amb aquest Reglament, i a aplicar
els protocols de seguretat que es determinin en cada cas i que trobareu al mateix equipament.
3. L’horari establert s’ha de respectar, s’ha d’ajustar a les franges horàries reservades per a cada usuari, i
s’ha d’extremar la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.
Article 5. Temps de muntatge i desmuntatge
No obstant l’obligació d’extremar la puntualitat horària, segons l’establert a l’article anterior, depenent del
material que el grup hagi de muntar i desmuntar per assajar, pot disposar de fins a un màxim d’un quart
d’hora abans i d’un quart d’hora després del temps reservat per a la utilització de la sala. Aquest temps
suplementari s’ha de fixar conjuntament entre els grups i l’Ajuntament, directament. En cap cas els usuaris no
poden sobrepassar el temps màxim de desmuntatge.
Article 6. Modalitats d’utilització.
- El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig és d’una hora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Els serveis municipals que s’ubiquin als bucs d’assaig musical del Masnou i les activitats autoritzades s’han
d’adaptar als horaris de funcionament de l’equipament de Ca n’Humet que aprovi la Junta de Govern de
l’Ajuntament, i que es faran públics al mateix equipament i al web de l’Ajuntament.
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Article 4. Horari
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El període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim els grups musicals, duets o solistes
és d’un any, i es pot renovar pel mateix període o menys, sempre que hi hagi hagut un bon ús i un bon
aprofitament del servei, sota el criteri de l’Ajuntament i sempre que no hagin estat amonestats / sancionats
degut aquest mal ús.

Article 7. Preus públics
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Codi de verificació electrònic: 0fa0a888-e1ca-4935-9565-12d96f2fb281

B

- El temps màxim d’utilització de les sales d’assaig és de 6 hores setmanals.

Els preus públics dels bucs d’assaig musical s’adaptaran al que disposin les ordenances fiscals vigents.
Article 8. Consigna de material
1. Per tal de guardar, un cop finalitzat l’assaig, els instruments i altres materials propietat dels grups musicals,
disposaran d’uns armaris, sense que en cap cas l’Ajuntament es faci càrrec de la possible sostracció o danys
dels béns. No obstant això, i a l’efecte d’una millor gestió del servei, els grups musicals han d’emplenar una
fitxa d’inventari del material emmagatzemat i han d’informar l’Ajuntament directament de qualsevol baixa o
nova incorporació.

Les claus dels diferents espais (sales d’assaig i armaris) són proporcionades als usuaris per l’Ajuntament
directament i resta prohibit treure-les del local. Alhora s’haurà de registrar un responsable de la clau (el
designat com a representant del grup i resta prohibit fer còpies).
Article 11. Conservació
1. Els grups musicals són responsables de mantenir les sales i els armaris en perfecte estat de conservació,
respectant tots els béns, instal·lacions i materials.
2. No es pot intercanviar el material ni els equips musicals entre els bucs.
3. Qualsevol desperfecte s’ha de comunicar immediatament a l’Ajuntament.
4. No es permet fixar res a les parets de l’interior dels bucs d’assaig musical. Hi ha habilitat un espai al
passadís.
Article 12. Neteja
Els grups musicals han de netejar la sala després d’haver-la utilitzat amb el material de neteja que
l’Ajuntament els subministri.

https://bop.diba.cat

Article 10. Claus
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L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com de qualsevol altre espai del local, queden restringits als
components dels grups usuaris, i hi està prohibida l’entrada d’altres persones.
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Article 9. Accés

Data 10-7-2019

CAPÍTOL IV. SEGURETAT, CONSERVACIÓ I HIGIENE
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2. Està prohibit emmagatzemar cap tipus de material a les sales d’assaig.

Per tal d’assegurar el respecte de tots els grups, així com la seguretat i la higiene, queda prohibit fumar,
beure o menjar dins de les sales.
CAPÍTOL V. CONTROL
Article 14. Compliment de la normativa
El present Reglament és d’obligat compliment per totes les persones que utilitzin els bucs d’assaig, que a la
seva vegada col·laboraran amb l’Ajuntament en la tasca de fer complir el Reglament. En cas d’incompliment o
infracció dels preceptes establerts en aquest Reglament, a reserva d’altres mesures pertinents, es pot prohibir
a l’infractor la utilització del servei i s’aplicarà el capítol 6 del Reglament dels equipaments cívics del Masnou.
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Article 13. Prohibició de fumar, beure i menjar
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1. El present Reglament, que consta de quinze articles i una disposició final. De conformitat amb el que
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquest Reglament
entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
que tindrà lloc un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de l’esmentat text legal.
2. Els aspectes no previstos en aquest Reglament es regeixen pel Reglament dels equipaments cívics del
Masnou.
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DISPOSICIÓ FINAL

Si voleu impugnar aquesta disposició administrativa de caràcter general, que posa fi a la via administrativa, heu
d’interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 10-7-2019
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Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
01/07/2019
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El Masnou,
[Firma01-01]
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