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REGLAMENT D’ÚS I GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CENTRE CÍVIC 
CAN FELIU 

 
      
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
 
En data 4 d’abril de 2002, el Ple municipal va aprovar el Reglament d’ús i gestió de 
l’equipament municipal Centre Cívic Can Feliu. 
 
Les entitats, associacions i implicació de la ciutadania en general, són element clau en 
la construcció d’una societat més participativa i democràtica, i així factor essencial per al 
progrés social. 
 
De tal forma, l’experiència i valoració de l’aplicació del Reglament  durant aquest 
període és positiva, tant pel que fa a l’ús dels espais, usuaris i les activitats que es 
realitzen, cosa que es manifesta en l’increment d’utilització continuada per part de les 
entitats i associacions del municipi i la seva consideració com a referent per a la 
ciutadania en general. 
 
Ha estat així el treball conjunt d’administració i usuaris que, amb la pròpia dinàmica del 
Centre Cívic, ha posat de manifest la necessitat de millorar alguns aspectes de 
l’esmentat Reglament, així com incorporar altres que permetin una major agilitat en la 
gestió per a la utilització dels espais, i una millor definició dels usos, procurant així una 
major dotació de serveis i recursos als seus usuaris. 
 
A tal efecte, aquest  Reglament s’estructura en  tres capítols.  
El primer capítol es dedica a la les disposicions generals on es defineix el seu objecte i 
finalitats, naturalesa i règim jurídic i la definició, funcions, participació i normativa 
d’aplicació del Centre Cívic. 
Al segon capítol es defineixen la forma de prestació dels serveis i els òrgans gestors del 
Centre Cívic. 
Per últim al capítol tercer, s’incorpora l’articulat referent a les autoritzacions d’ús, els 
drets i deures dels usuaris, així com altres normes de funcionament. 
 
 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
  
 
Article 1. Objecte i finalitats 
 
És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim d’ús i gestió de l’equipament 
municipal del Centre Cívic Can Feliu amb la finalitat de promoure la participació 
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ciutadana i potenciar la convivència integral, per assolir una millora de la conscienciació 
com a poble i del desenvolupament social, cultural  i de lleure. 
 
 
Article 2. Naturalesa i règim jurídic 
 
Per la seva finalitat el Centre Cívic i els seus equipaments tenen la consideració de béns 
de domini públic afectes al servei públic de promoció social, cultural i de lleure.  
 
 
Article 3. Definició 
 
El Centre Cívic Can Feliu és un equipament sociocultural de proximitat als ciutadans 
amb finalitat de descentralització administrativa dels serveis que cobreix, de titularitat 
municipal. 
Està destinat a l’ús públic amb la finalitat de prestar serveis a les persones i entitats que 
vulguin impulsar la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament 
social, cultural, esportiu i/o de lleure, i de promoure l’associacionisme i la participació 
ciutadana en general.  
S’exclou l’ús del Centre per a qualsevol cerimònia civil o religiosa.  
 
 
Article 4. Funcions 
 
Són funcions, entre d’altres, del Centre Cívic Can Feliu: 
  
a) Desenvolupar activitats, de manera individual o col·lectiva, adreçades a cobrir 

necessitats en els àmbits de la comunicació, la informació, l’aprenentatge, la difusió 
cultural, la creació i  l’esbarjo.  

 
b) Ser lloc de trobada, relació i participació de la ciutadania . 
 
c) Fomentar la participació, individual i col·lectiva, de la ciutadania en les finalitats i 

objectius del servei. 
 
d) Donar suport infraestructural per a la realització d’activitats per part d’entitats. 
 
e) Oferir el servei com a seu social de les entitats del municipi per promoure i 

consolidar les associacions, entitats i grups, i dotar-los d’un espai adequat, no d’ús 
exclusiu, sinó compartit. 

 
f) Vetllar pel règim de drets i obligacions previst en aquest Reglament per assolir els 

objectius i finalitats descrits. 
 
g) Establir la participació de les entitats associatives en els òrgans municipals que es 

creïn per a la planificació, control i gestió de les competències descrites en aquest 
Reglament. 

 
  
Article 5. La participació  i l’ús ciutadà. 
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1. El dret a la participació de la ciutadania i de les seves associacions és un dret i 
principi inspirador d’aquest Reglament.  
 
2. Tenen accés als drets d’ús d’espais, instal·lacions, serveis i activitats del Centre Cívic 
Can Feliu totes les persones, tant físiques com jurídiques (entitats, associacions i 
fundacions amb fins públics, altres administracions públiques...).  
 
3. Quant als usuaris i usuàries, d’acord amb els drets d’accés , règim i procediments 
previstos al present reglament es podrà distingir entre:  
 
a) Associacions i entitats municipals amb seu al Centre Cívic i amb ús continuat del 
centre i que dirigeixen la seva activitat i els seus serveis a la ciutadania en general. 
 
b) Associacions, entitats o usuaris individuals que realitzin un ús temporal per a 

activitats o actes concrets.  
 

c) Qualsevol persona que, a títol individual o col·lectiu, participi de les activitats que s’hi 
desenvolupen. 
 
  
Article 6. Normativa d’aplicació i harmonització 
 
1. Aquest Reglament es dicta en virtut de les facultats atorgades amb caràcter general 
per l’article 8.1 a) de la Llei 8 de 1987, municipal i de règim local de Catalunya i d’acord 
amb allò que es preveu, entre d’altra legislació, al Decret 179/1995, de 13 de juny, 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, i la resta de normativa sectorial 
o supletòria, autonòmica o estatal d’aplicació. 
 
 2. Els preceptes d’aquest Reglament que, per sistemàtica normativa, incorporin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, s’entén que són automàticament 
modificats en el moment en què es produeixi la revisió de l’esmentada legislació. En el 
supòsit de modificació de la legislació estatal i autonòmica, continuen essent vigents els 
preceptes d’aquesta disposició reglamentària que són compatibles o permeten una 
interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència, mentre 
no hi hagi adaptació expressa d’aquesta ordenança. 
 
  
  

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE CÍVIC 
 
 
Article 7. Forma de prestació dels serveis 
 
El Centre Cívic Can Feliu i les seves instal·lacions i equipaments s’adscriuen a la 
regidoria delegada que, en cada moment, determini l’organització municipal de  
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. La gestió d’aquests serveis es durà a terme de 
forma directa per la mateixa corporació des de l’esmentada regidoria, d’acord amb 
aquest Capítol i sense perjudici d’altres formes específiques de gestió que hagin estat 
atorgades o atorgui en un futur l’Ajuntament. 
 
 



 

 4

Article 8. Els òrgans gestors 
 
Són òrgans gestors del Centre Cívic Can Feliu: 
 
a) La  presidència del Consell Gestor. 
 
b) El Consell Gestor. 
 
c)  La coordinació del Consell Gestor. 
 
d)  La Mesa d’Entitats. 
 
 
Article 9. La presidència del Consell Gestor 
 
Correspon a la presidència del Consell Gestor el bon govern del Centre Cívic. En aquest 
sentit, qui tingui aquest càrrec resoldrà els possibles desacords que es puguin produir 
dins del Consell, així com els dubtes d’interpretació d’aquesta normativa.  
 
 
Article 10. El Consell Gestor 
 
1. Composició. Estarà format pels següents membres: 
 

a) Presidència. Recaurà en l’alcaldia de l’Ajuntament o membre del consistori en 
qui delegui. 
 
b) Vocals: 
-  El regidor o regidora de l’àmbit de Participació Ciutadana. 
-  Un portaveu de cada grup de l’oposició municipal. 
- Quatre representats de les entitats i associacions elegits per elles mateixes 
amb un  mandat de caràcter anual. 
-  El coordinador o coordinadora del Consell. 
-  El responsable del servei sobre espais relacionals. 
 
c) La secretaria. Que recaurà en la persona responsable de la coordinació del 
centre, la qual donarà fe i aixecarà les actes públiques de les sessions. 

 
2. Atribucions. Són funcions del Consell Gestor: 
 

a) Definir les directrius i línies generals del servei. 
 
b) Proposar activitats que duguin a terme les entitats per incloure-les en la 

programació del Centre Cívic. 
 
c) Definir i proposar el programa general del Centre. 
 
d) Proposar i coordinar el calendari general de les activitats que realitzin 

l’Ajuntament, les entitats i el servei d’espais relacionals.  
 
e) Fer seguiment de les activitats que es desenvolupin. 
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f) Estudiar i  Proposar normes de funcionament intern i vetllar perquè s’apliquin. 
 
g) Informar i mantenir relacions amb les associacions i entitats. 
 
h) Informar i proposar les modificacions d’aquest Reglament per elevar-les a l’òrgan 

competent.  
 
i) Aplicar, en cas de discrepància pel que fa a l’ordre de preferència dels espais 

sol·licitats, els criteris establerts a l’article 13. 
 
j) Promoure la dinamització i el coneixement del Centre Cívic. 
 
k) Informar sobre la possible ubicació i necessitats de nous serveis i materials. 
 
l) Vetllar pel manteniment de la convivència en el Centre, en un clima d’ordre i 

respecte a les persones, les normes i l’equipament. 
 
m) Fer propostes per millorar el Centre Cívic i el seu funcionament. 
 
n) Aquelles altres que es prevegin en aquest Reglament. 

 
3. Sessions 
 
El Consell Gestor es reunirà de forma ordinària una vegada al mes i de forma 
extraordinària cada vegada que ho acordin com a mínim el 50% dels seus membres. El 
Consell podrà crear comissions d’estudis específiques per al treball, estudi o 
desenvolupament d’aspectes específics.  
  
4. Règim d’acords 
 
El Consell Gestor pren els seus acords per majoria, tenint en compte que, en cas 
d’empat, prevaldrà el vot de qualitat de la presidència. 
 
 
Article 11. La Mesa d’Entitats 
 
1. La Mesa d’Entitats, com a òrgan complementari i auxiliar del Consell Gestor, té per  
objectiu obrir un espai de relació i participació de totes les entitats usuàries del Centre 
Cívic i ostenta les funcions següents: 
 

a) Promoure la dinamització i el coneixement del Centre Cívic. 
b) Proposar activitats i calendari. 
c) Informar sobre necessitats materials de l’equipament. 
d) Fer propostes de millora del Centre Cívic i del seu funcionament. 
e) Vetllar per la neteja i el manteniment del Centre. 

 
2. Composició. Estarà formada pels següents membres: 
 

- La regidoria delegada del servei de Participació Ciutadana. 
- La coordinació del Centre Cívic. 
- Un representant de cadascuna de les associacions, entitats o serveis municipals 

amb seu al centre o que utilitzi les instal·lacions assíduament. Cada associació 
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de les que han de formar part de la mesa designarà el seu representant i també 
la persona suplent. 

 
3. Sessions. La Mesa d’Entitats es reunirà de forma ordinària una vegada al trimestre, i 
sempre que els membres del Consell Gestor ho acordin, per tractar temes amb el 
conjunt del plenari. Igualment el Consell Gestor i la Mesa d’Entitats realitzaran una 
sessió ordinària i conjunta una vegada a l’any.  
 

 
Article 12. La coordinació del Consell Gestor 
 
1. Aquest òrgan unipersonal s’ostentarà per la persona que desenvolupi la 
responsabilitat tècnica del servei i tindrà al seu càrrec la direcció tècnica del Centre 
Cívic. 
 
2. Són funcions de la coordinació del Centre Cívic: 
  

a) Administrar i dirigir el Centre Cívic, d’acord amb les disposicions de la Regidoria 
del servei i del Consell Gestor, en tots els seus aspectes i serveis, vetllant pel 
bon funcionament i conservació de les seves instal·lacions i serveis, i coordinant 
les diverses iniciatives de les entitats. 

 
b) Coordinar les diferents activitats que es desenvolupin a l'equipament. 
 
c) Vetllar pel compliment efectiu d’aquest Reglament.  
 
d) Proposar els programes d'activitats municipals que es desenvolupin a 

l'equipament  i fer-ne el seguiment. 
 
e) Ostentar les funcions de secretaria del Consell Gestor. 
 
f) Vetllar pel correcte funcionament dels diferents serveis generals, com ara els 

d’administració, informació, vigilància, manteniment i neteja. 
 

g) Aquelles altres funcions que es vinculin al seu càrrec o li siguin encomanades 
per la Presidència o els òrgans col·lectius de gestió. 

 
 
 
 

CAPÍTOL III. RÈGIM D’ÚS DEL CENTRE CÍVIC 
  
 

SECCIÓ 1a. DE LES AUTORITZACIONS D’ÚS 
 
 
Article 13. Naturalesa, tipus, requisits i criteris dels usos 
 
1. D’acord amb el RD 336/1988, de 17 d’octubre, totes les autoritzacions d’ús tenen la 
consideració de llicència d’ocupació temporal del domini públic, que no comporta la seva 
transformació o modificació i que origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic. 
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2. D'acord amb la distinta temporalitat i finalitat els usos de les instal·lacions poden ser: 
 
     a) Ús temporal amb continuïtat i condicions concertades. Aquest tipus d'ús s'adreça a 
les entitats i associacions inscrites al Registre d'Associacions i Entitats Ciutadanes, 
l'objecte social de les quals sigui qualsevol dels previstos a les activitats i finalitats que 
es descriuen als articles 1, 3 i 4.a) d'aquest reglament. L'autorització d'aquest tipus d'ús 
s'haurà de formalitzar mitjançant conveni de cessió i condicions d'ús d'acord amb les 
prescripcions d'aquest reglament i la legislació vigent.  Les entitats o associacions amb 
conveni podran constituir en els espais la seva seu social. 
 
     b) Ús temporal ocasional. Resta sotmès a l'atorgament previ de llicència, la qual 
podran sol·licitar-se per qualsevol associació o entitat, grups de caràcter no associatiu o 
ciutadans per a activitats i finalitats previstes en aquest reglament. L'alcaldia o la 
regidoria delegada valorarà el tips d'activitat i finalitat sol·licitada en cada cas, i resoldrà 
motivadament. Es donarà compte al Consell Gestor de les resolucions adoptades per 
aquests tipus d'ús. 

 
3.  L’atorgament de qualsevol tipus d’ús,  es realitzarà d’acord amb els criteris i ordre de 
preferència següent:  
 

a) Les activitats organitzades per l’Ajuntament. 
b) Les associacions i entitats primaran per sobre d’usuaris i usuàries individuals o 

de col·lectius no associats. 
c) Entre les entitats associatives, tenen prioritat les que tinguin seu al Centre Cívic 

per sobre de les que no la hi tinguin. 
d) Pel que fa a entitats privades, l’ús queda restringit a activitats formatives i/o no 

lucratives. 
e) Que l'activitat sigui d'interès públic i oberta a la participació de la ciutadania, 

sense cap discriminació. 
f) Que el preu de l’assistència a les activitats programades no superin el cost de 

l’activitat. 
g) Que l’activitat formi part del programa global del Centre.  

 
 
Article 14. Sol·licituds i procediments  
 
1. L’atorgament d’ús de caràcter temporal amb continuïtat i condicions concertades 
s’ajustarà al procediment legalment previst. Pel que fa a l’atorgament d’ús temporal els 
interessats hauran d’obtenir la corresponent llicència d’acord amb el procediment que es 
descriu als apartats següents. 
 
2. Hauran de cursar la sol·licitud, segons model oficial, presencial o telemàticament, 
juntament amb la documentació exigida amb una antelació mínima de 7 dies naturals 
respecte de la data de realització de l’activitat sol·licitada. Aquest termini s’haurà de 
realitzar amb 12 dies naturals d’antelació quan: 
 

a) Es sol·licitin sales amb una durada superior a dos dies d’activitat continuada. 
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b) Es sol·licitin sales on s’hagin d’utilitzar pancartes, banderoles, cartell o altres 
tipus de material diferent a l’usual del Centre Cívic. 

 
 
2. La documentació mínima exigida que acompanyarà la sol·licitud serà la següent: 
  

a) Aquella relativa a característiques tècniques dels equips a utilitzar (so, imatge, 
llum...) per desenvolupar l’activitat. 
 

b) En el cas d’associacions o entitats no inscrites en el RMAEC, la documentació 
que acrediti els fins socials, sense ànim de lucre, i la representació i càrrecs de 
qui faci la sol·licitud en la seva entitat o associació. 
 

c) En el cas de particulars, l’acreditació de la persona responsable de l’activitat, la 
descripció de l’activitat i el seu l’objectiu. 

 
 
Article 15. Les autoritzacions 
 
1. Les autoritzacions s’atorgaran per resolució de l’Alcaldia o de la Regidoria que tingui 
delegada l’atribució, de conformitat amb els criteris previstos en aquest Reglament i les 
instruccions que, en el marc de les seves competències, fixi el Consell Gestor o la seva 
Presidència.  
 
2. Es podran denegar les sol·licituds en els casos següents: 
 

a) Activitats incompatibles amb les finalitats i preceptes d’aquest Reglament. 
b) Activitats susceptibles de produir deteriorament de les instal·lacions o 

equipaments, o que excedeixin els aforaments previstos. 
c) Activitats susceptibles de produir insalubritat i molèsties (sorolls, olors...) a la 

resta d’usuaris i usuàries del Centre. 
 
3. El termini per resoldre la sol·licitud serà de 5 dies naturals, a comptar des de la 
presentació de la sol·licitud o, si escau, des de la data que s’esmenin els defectes de la 
sol·licitud, que hagin estat expressament requerits. En cas de silenci o de no resolució o 
aportació de documentació, les peticions s’entendran desestimades o desistides. 
 
4. El contingut de la resolució d’atorgament contindrà, entre altres especificacions: 
 

a) Els espais i equipaments autoritzats. 
b) Els dies i horaris d’ús. 
c) Les condicions prèvies d’efectivitat de l’autorització i fiscals, d’acord amb aquest 

Reglament i les ordenances fiscals vigents. 
d) Les condicions efectives d’ús conforme a aquest Reglament. 

 
 
Article 16. Exaccions fiscal de les autoritzacions 
 
El règim d’exaccions, bonificacions i exempcions fiscals serà el que determini en cada 
moment l’Ordenança Fiscal vigent. 
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Article 17. Comunicació prèvia de les persones autoritzades al coordinador o 
coordinadora 
 
Abans de fer ús de les sales o instal·lacions autoritzades les persones que les han 
demanat hauran de comunicar-ho a la coordinació del Consell Gestor per verificar el 
compliment de les condicions prèvies de l’autorització (tècniques, fiscals, 
assegurances...) i  l’horari i detalls de cada acte, i per fer les indicacions que escaiguin 
per al bon funcionament de l’activitat a realitzar. 
  
 
Article 18. Assegurances per responsabilitat civil 
 
Quan el tipus d’activitat que s’hagi sol·licitat reuneixi característiques específiques (per 
nombre d’assistents, característiques d’equipaments...) que ho aconsellin l’Ajuntament 
podrà exigir, i la persona peticionària restarà obligada a complir-ho, la subscripció d’una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 
  
Article 19. Suspensions i revocacions d’autoritzacions 
 
Atenent a la naturalesa jurídica de les autoritzacions definides a l’article 14, apartat 
segon, quan hi hagi raons d’interès públic que ho aconsellin l’Ajuntament podrà 
suspendre o revocar, segons el casos, les autoritzacions atorgades mitjançant resolució 
expressa i motivada, sense cap dret a indemnització. 
 
 
 

SECCIÓ 2a. DELS USUARIS I ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT 
 
  
Article 20. Drets i deures   
 
1. Les persones o entitats autoritzades gaudiran dels drets que reconeix aquest 
Reglament i les disposicions generals d’aplicació. 
 
2.  Les persones o entitats autoritzades i usuàries tenen els deures següents: 
 

a) Respectar unes normes de convivència mínimes vers la resta d’usuaris i 
usuàries del Centre Cívic, i especialment no incórrer en cap falta de respecte i 
discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia. 

 
b) Mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d'utilitzar-

les. És per això que assumiran el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a les 
sales o al material que hi hagi per mal ús o negligència. Així mateix, hauran de 
respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions, seguint les 
indicacions de les persones responsables de l'equipament. 
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c) Disposar de les sales sol·licitades en els horaris autoritzats. No fer servir espais 
comuns sense l’autorització de la persona responsable de l’equipament. 

 
d) Respectar de forma estricta els aforaments de cada espai que es cedeix, el 

control dels quals serà responsabilitat de l'entitat, particular, grup o empresa 
sol·licitant. 

 
e) Disposar de la corresponent assegurança, quan escaigui i es disposi, d’acord 

amb l’article 18.  
 
f) Nomenar una persona responsable del control i la seguretat de l'acte, que haurà 

de ser coneguda per la persona responsable de l'equipament. 
 
g) La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per a un temps 

definit d’acord amb els horaris autoritzats i amb l’equipament que li és propi. El 
muntatge o desmuntatge d’aquest equipament serà responsabilitat de l’entitat, 
particular o empresa sol·licitant. 

 
h) No connectar aparells elèctrics de més de 2.000 watts de potència sense 

autorització expressa. 
 
i) En totes les activitats o actes que comptin amb la col·laboració o autorització 

municipal, qui les organitzi hi farà constar als documents publicitaris o de difusió 
la col·laboració de l’Ajuntament amb la fórmula següent: "Amb el suport de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès" i amb l’escut oficial. 

 
j) No vendre cap producte, ni fer activitats de caràcter lucratiu en el recinte del 

Centre Cívic.  
 
k) No emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus 

de combustió o explosió. 
 
l) Les entitats i persones usuàries assumeixen totes les responsabilitats derivades 

de les activitats que desenvolupin als espais concedits, qualsevol que sigui el 
tipus d’ús. Igualment seran responsables de la contractació de personal o 
serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades 
o impulsades mentre en facin ús, sense que l’Ajuntament en pugui assumir cap 
responsabilitat o obligació directa o indirecta.  

 
m) No realitzar cap acte de disposició (cessió, lloguer, etc.) i cap obra, reforma o 

adequació sobre l’espai que tinguin autoritzat.  
 

n) Qualsevol altre regulada al present reglament, la normativa de general aplicació 
o que derivi de resolucions o acords dels òrgans de govern. 

 
 
Article 21. Modificació o alteració dels usos. 
L’Ajuntament podrà modificar les condicions d’usos conveniats o autoritzats, per causa 
de reserva d’espais de campanya electoral o d’altres fins i causes d’interès públic.  
 
 
Article 22. Espai sense fum.  
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Està totalment prohibit fumar als espais del Centre Cívic. Aquesta prohibició s’ajustarà 
en tot moment a la legislació sanitària general d’aplicació, sense perjudici de l’excepció 
o habilitació d’algun espai, també de conformitat amb aquesta legislació. 
 
 
Article 23.  Llibre de reclamacions i suggeriments. 
Al Centre Cívic es disposarà un llibre de reclamacions, queixes i suggeriment a l’abast 
de les persones usuàries. El Consell Gestor determinarà el procediment i forma 
d’atenció d’aquesta forma de participació a la millora dels serveis. 
 
 
Article 24. Horaris del Centre Cívic.  
L’horari de funcionament ordinari del Centre Cívic s’aprovarà per l’Alcaldia o Regidoria 
delegada, a proposta del Consell Gestor del Centre Cívic i serà exposat de manera 
visible al Centre. 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
L’Ajuntament establirà, previ informe del Consell Gestor, el procediment, règim i 
condicions per a l’atorgament de convenis per a l’ús temporal amb continuïtat i com a 
seu social de les entitats i associacions. Això inclourà la determinació de les condicions 
específiques d’utilització (període de durada, requisits i criteris d’avaluació i atorgament, 
determinació i distribució d’espais, formes d’extinció...) que formaran part del contingut 
dels Convenis que s’adjudiquin i formalitzin. 
 
 

DIPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
A l’entrada en vigor d’aquest reglament quedarà derogat el Reglament municipal 
regulador de l’ús i funcionament del Centre Cívic de Can Feliu ( BOP núm. 131 del 
01.06.02). 
 
 
Sant Quirze del Vallès, maig 2005 
  
 
L’alcalde 
 
   
 
  
Sebastià Ruiz i Garcia 
 


