Yolanda Fontgivell com a Directora Coordinadora de festes i festivals i Núria Bruno Mas com a
Cap d’Educació, en relació a la sol·licitud de l’IES Tapiró per a utilitzar les instal·lacions del GINY
presentem el següent

INFORME
La situació de pandèmia produïda pel COVID 19 provoca la necessitat dels centres educatius
d’ampliar els espais que habitualment s’utilitzaven com aules d’aprenentatge. En alguns casos
aquesta necessitat d’espai ve condicionada per utilitzar espais més enllà del propi centre
educatiu.
L’IES Tapiró ha manifestat a l’ajuntament de Reus aquesta necessitat, per la qual cosa fa la
petició per poder utilitzar els espais de la planta baixa i els espais exteriors del GINY.
L’horari de petició d’aquest ús seria de les 8.30h fins a les 15h, de dilluns a divendres, i durant
el curs escolar 2020-2021, sens prejudici d’una possible pròrroga.
Els usos als que es destinarà en aquest espai per part de l’IES Tapiró són usos educatius, amb
alumnat del propi centre.
En aquests moments el centre GINY acull altres entitats que en fan ús en diferents horaris.
Aquestes entitats són la Banda de Cornetes i Tambors de Misericòrdia que hi tenen els
instruments de la banda a l’aula del primer pis, i hi accedeixen a partir de les 7 de la tarda i els
caps de setmana, i el grup de Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC) que utilitza la sala gran de
la planta baixa (aula 1) per assajos teatrals i la sala denominada “sala de professors” de la
planta baixa, i hi accedeixen a partir de les 6 de la tarda i els caps de setmana. Ambdues
entitats estan informades de que comparteixen espai i es comprometen a deixar les sales
ordenades.
En aquest sentit, s’informa que només es podrà cedir per a l’ús educatiu de l’IES Tapiró els
espais exteriors del GINY i la planta baixa de l’edifici, i que se’ls haurà d’informar que no
podran accedir a la primera planta ni a l’aula denominada “Sala de Professors”. Els espais s’han
de mantenir en el mateix estat en el que es troben quan s’hi accedeix. L’ús serà exclusiu en
l’horari de 8.30 a 15h, però s’informarà a la direcció de l’IES de la resta d’entitats que utilitzen
l’espai en altres horaris.

Es proposa la creació d’una comissió de seguiment formada per la direcció de l’IES Tapiró, un/a
tècnica de l’IMRC i un tècnic/a de la Regidoria d’Educació per tal de fer el seguiment de les
possibles incidències i/o diferents necessitats que es puguin produir al llarg d’aquesta cessió
d’ús.
Les sotasignants proposen poder arribar a uns acords que estableixin l’ús de la cessió d’aquest
espai amb el Departament d’Educació, per tal que es puguin tenir en compte els requisits i
criteris que s’indiquen en aquest informe.

En aquest sentit caldrà determinar les despeses de conservació, manteniment, neteja i
subministraments de l’espai cedit, i en funció de les hores d’utilització.

La neteja de l’espai haurà de contemplar una neteja i desinfecció entre els diferents usos de
l’espai, sempre respectant la normativa de neteja establerta per fer front la pandèmia del
Covid 19.
Aquesta neteja es farà des de l’Ajuntament de Reus, i s’haurà de preveure en dues franges
horàries i diàriament, de dilluns a divendres
- abans de l’accés dels alumnes al GINY
- un cop finalitzi l’accés dels alumnes de l’IES Tapiró al GINY, i abans que hi accedeixin les altres
entitats que en fan ús
per tal de netejar i desinfectar les sales abans i després de cada ús per part de les diferents
entitats.
El temps previst per aquesta neteja diària seria de 4h/dia lectiu, amb un pressupost aproximat
de 1.500 € mensuals, sens prejudici de possibles canvis que es produeixin en el marc normatiu
per atendre neteges i desinfeccions en el marc de la pandèmia del COVID 19.
El pressupost de les despeses de subministraments, prenent com a referència els altres usos
que s’ha donat al Giny els darrers anys, es valoren en 150 € mensuals.
Les despeses del manteniment de l’espai, es proposa de valorar-les en la comissió de
seguiment, en funció de la tipologia de reparació, si és per un ús de l’activitat per la qual es
cedeix l’ús o bé és una reparació pròpia del manteniment global del centre.
En aquest sentit , totes les intervencions que es realitzin en aquest espai hauran d’estar
acordades en la comissió de seguiment.
Es proposa, atès l’ús continuat de l’espai, i per tal de poder optimitzar els recursos, facilitar a la
persona responsable de l’IES Tapiró les claus d’accés al recinte del Giny i un codi d’alarma.
L’IES Tapiró haurà de procurar les senyalitzacions necessàries
compliment de les mesures COVID .

en relació a l’accés i al

S’informa favorablement per a la cessió de l’ús del GINY a l’IES Tapiró per al curs 2020-2021,
prorrogable si s’escau, amb els condicionants expressats en aquest informe.
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