ORDENANÇA LOCAL DE REGULACIÓ D´ÚS
D´INMOBLES LOCALS DE JESUS POBRE

Donat que dins del Patrimoni Immobiliari de l'EATIM de Jesús Pobre, es troben
diversos immobles destinats a la realització en la diversitat d'activitats esportives, culturals,
associatives, i la resta de manifestacions de tota índole social, sense haver-hi establit un
concert o regulació dels mateixos, i amb la finalitat de millorar la gestió, control, destí i bon
govern, s'eleva com proposta per a la seua aprovació de la Junta Veïnal, la següent regulació i
usos:
Els immobles públics i dotacionals, així com els equipaments cívics, són llocs de
trobada entre persones conegudes i desconegudes, de relació entre veïns i veïnes de totes
les edats i condició social. Són, per tant, espais de convivència.
El manteniment d'estos espais, reparació per desperfectes o substitució per
degradació, correspon a l'EATIM de Jesús Pobre, però és responsabilitat de tots els ciutadans
i ciutadanes conservar-los i respectar-los, fent un bon ús dels mateixos.
Per tot això, i sense que tinga una enumeració taxativa i exhaustiva, s'establix el
següent ús de les dotacions de l'EATIM de Jesús Pobre:
A/ EL CENTRE SOCIAL: tindrà el caràcter de sala multiusos, i estarà destinat
principalment a teatre, cine, conferències, classes culturals i exposicions.
B/ LA CASA DE LA CULTURA: Tenint en compte la seua fisonomia i estructura, la
sala superior estarà destinada a les reunions i convocatòries de l'AMPA, Club d'Atletisme La
Faixa, i de l'Associació de Veïns, així com de qualsevol altra Entitat de nova creació.
La Sala mitjana, estarà destinada a classes formatives, ioga, altres cursos
formatius, exposicions i reunions i la resta d'activitats de la comissió de festes.
C/ LA SALA MULTIOSOS POLIESPORTIU: com resulta de la seua denominació,
estarà destinada a activitats esportives.

D/ L'EATIM DE JESUS POBRE: Amb caràcter restrictiu, la primera planta de l'edifici
seu de l'EATIM, podrà ser destinada a la realització de conferències i exposicions, sempre que
per raons d'espai, i entitat de les mateixes, així ho exigisquen o requerisquen.

Els horaris d'ocupació dels immobles de l'EATIM de Jesús Pobre estaran
degudament registrats i planificats, així com la delimitació dels espais i equipaments, per la
qual cosa qualsevol petició d'ocupació o ús contindrà els detalls següents: dades personals
del sol·licitant, immoble que es pretén ocupar, tipus d'activitat a realitzar, horari, i persona
responsable coincidisca o no amb el sol·licitant.

S'exigirà als sol·licitants i usuaris dels citats immobles el control d'accessibilitat a les
instal·lacions, així com el bon ús de les instal·lacions, per la qual cosa desconeixent en
l'actualitat qui tens accés a cada un dels immobles, s'acorda a este efecte que es procedirà al
canvi de panys, amb un preavís d'1 mes perquè tots aquells interessats puguen realitzar una
petició de duplicat de clau, fent constar les seues dades personals, representació si l'haguera,
immoble a ocupar, horari, tipus d'activitat, i depositari/responsable de la clau a entregar.

Atés que el gran Riurau de Jesús Pobre no és concebible com un immoble dotacional
de les mateixes característiques als enumerats, constituint un bé de rellevància local, i de
caràcter monumental, obert permanentment al ciutadà per la seua fisonomia, s'exclou de la
present proposta per a la seua regulació de forma específica.

