Condicions de Cessió d’espais
del local dels Minyons de Terrassa

La Colla Castellera Minyons de Terrassa té la seva seu social en un edifici modernista
al centre de la ciutat. La colla posa a disposició de la ciutadania les seves sales per
activitats públiques o privades, sempre i quan no interfereixin en les activitats pròpies de
la colla.

Espais:
· Sales de reunions (2n pis).
· Sala d’actes (2n pis).
· Sala polivalent (Sala de socis) (1r pis).
· Zona pilars, pati amb barbacoa (planta baixa).
*Totes les sales tenen disposició de banys.

Reserva dels espais:
· Formalitzar la pre-reserva personalment a la Secretaria de la Colla o via correu electrònic, explicant l’ús que es vol donar a l’espai.
· Realitzar la reserva tres dies abans de la seva ocupació, deixant una fiança econòmica
que varia segons ús.
· Signatura de l’acord, de cessió dels espais per part de la Colla i acceptació de les condicions per part de l’usuari.

Condicions econòmiques:
Fiança (segons ús):
· Reunions, cursets o tallers (on no hi hagi elements de foc i/o pintura): 50 Euros.
· Tallers (on hi hagi elements de foc i/o pintura): 150 Euros.
· Festes o celebracions: 200 Euros.
* La fiança es retornarà un cop comprovat que l’estat de la sala cedida estigui en les
condicions acordades.
Aportació econòmica base (segons espai i per dia):
· Sala de reunions: 50 Euros.
· Sala d’actes: 50 Euros.
· Sala socis: 50 Euros.
· Sala pilars i pati: 75 Euros.
· Sala pilars i pati amb ús de la barbacoa: 100 Euros.
· L’aportació econòmica es realitzarà en el moment de la reserva..
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Disposicions addicionals:
· Els socis protectors de la colla gaudiran d’una cessió gratuïta a l’any d’un dels espais del
local.
· Entitats, associacions o grups de cultura popular col·laboradores habituals amb la colla
es realitzarà un descompte del 50% sobre l’aportació base.
· Quan l’horari de cessió no coincideixi amb els horaris de Secretaria o d’obertura del bar,
i es requereixi la presència d’un encarregat per realitzar l’obertura i/o tancament del
local, s’abonaran 20 Euros.

Manteniment dels espais:
· L’usuari es compromet a fer un ús responsable de l’espai cedit.
· L’usuari es compromet a deixar l’espai cedit en les mateixes condicions de neteja que
estava abans del seu ús.
· Minyons de Terrassa posarà a disposició de l’usuari els estris necessaris per poder realitzar la neteja de l’espai.
· Minyons de Terrassa pot posar a disposició de l’usuari un servei de neteja de les sales
amb un abonament de 50 Euros, acordat en la reserva de l’espai.
· En cas que es produeixin desperfectes l’usuari haurà de cobrir les despeses de reposició
de materials i/o de manteniment que es derivin de l’incorrecte ús de l’espai, descomptant la fiança.
· L’usuari es compromet a respectar el descans dels veïns. En el cas que es rebi visita de
qualsevol cos de seguretat o hi hagi denúncia per excés de soroll, no es retornarà la
fiança.
Minyons de Terrassa es reserva el dret a no cedir els seus espais quan consideri
que l’ús pel qual es vol fer la reserva no s’adeqüi a les condicions de l’espai.
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