RELACIÓNS VECIÑAIS

Solicitude de inclusión como entidade usuaria da Casa
das Asociacións

Interesado
DOI

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico
Representante asociación

Núm. inscrición Rexistro Municipal Asociacións

SOLICITO:

•

A inclusión como entidade usuaria da Casa das Asociacións.

A asociación ASUME que coñece e acepta as condicións específicas recollidas no Título V do Regulamento da
Casa das Asociacións, e que se detallan ao dorso deste documento.

Santiago de Compostela …...…... de …………..…………. de 20.....
O/A Representante da Asociación,

Vº e prace do
Dep. Relacións Veciñais

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

RELACIÓNS VECIÑAIS

Solicitude de inclusión como entidade usuaria da Casa
das Asociacións
Asociacións usuarias (Título V do Regulamento da Casa das Asociacións, BOP Nº 91, do 21 de abril de
2007)
Asociacións
1.- Poderán acceder á utilización e á participación na xestión do centro as asociacións sen ánimo de lucro debidamente
constituídas, con personalidade xurídica e inscritas no rexistro municipal de asociacións.
2.- As asociacións usuarias, mediante a sinatura do correspondente convenio, asumirán as obrigas que nel se especifiquen
en canto á utilización e mantemento do local. En todo caso, os gastos ordinarios de funcionamento dos locais
correspóndenlle ao Concello.
3.- O incumprimento dos deberes asumidos poderá dar lugar á exclusión do uso das instalacións ou participación nas
actividades e á esixencia de responsabilidade polos danos que se causaren.
4.- As actividades programadas polas asociacións poderán implicar o pago dunha entrada ou matrícula por parte dos
cidadáns asistentes, co obxecto de custear os gastos de realización, sempre que non exista ánimo de lucro, e evitarán
fomentar actividades que poidan supor competencia desleal con profesionais libres da zona.
Dereitos das entidades usuarias.
Son dereitos das entidades usuarias da Casa das Asociacións os seguintes:
• Ser informadas das normas de funcionamento interno do centro.
• O uso das dependencias e servizos do centro dentro das horas e condicións que se estabelezan.
• Participar nas actividades que se programen no centro
• Achegar suxestións sobre o funcionamento, actividades e outros asuntos de interese para o desenvolvemento
deste.
• Ser informada e asesorada sobre os recursos e prestacións existentes para afrontar as súas necesidades
• A elixir e ser elixido membro do Consello de Xestión segundo a rotación estabelecida, e formar parte da Asemblea
de entidades usuarias.
• Presentar por escrito todas aquelas reclamacións que consideraren oportunas relativas ao funcionamento do
centro e a teren unha resposta.
Obrigas das entidades usuarias.
Son deberes das asociacións usuarias da Casa das Asociacións os seguintes:
a) O coñecemento e cumprimento do Regulamento e normas internas que rexan o funcionamento do centro.
b) Gardar e facer gardar as normas básicas de convivencia, mantendo un comportamento correcto e axeitado co resto das
asociacións usuarias.
c) Respectar, conservar e manter as instalacións e medios materiais do centro.
d) Colaborar, na medida das súas posibilidades, no correcto desenvolvemento das actividades que poidan ter lugar no
centro.
Incumprimentos
No caso de incumprimento do estipulado no artigo anterior, poderase incoar expediente sancionador por parte do
concelleiro ou concelleira de Participación Cidadá, de acordo cos principios estabelecidos na Lei 30/1992, modificada pola
Lei 4/1999.
Réxime disciplinario
1.- As asociacións usuarias serán responsábeis dos danos ou perxuízos que, por acción ou omisión causaren nas
instalacións do centro, das alteracións da orde que produzan nel, da obstaculización ao normal desenvolvemento das
actividades, das faltas ao réxime de convivencia e das de respecto ás demais entidades usuarias e traballadores.
2.- Sen perxuízo da responsabilidade civil ou penal en que poidan incorrer por tales actos ou omisións, que poderá esixirse
perante as instancias correspondentes, a derivada da condición de entidade usuaria do centro farase efectiva de
conformidade co previsto nos seguintes artigos.

