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Normativa de préstec de l’Equip de So 

del Consell de Joves 

 

 
Aquesta normativa està subjecta a els canvis que el grup de joves que el gestiona cregui conveni-

ent per al bon funcionament de les cessions de l’equip de so. 
 

Com és l’equip? 
L’equip de so del Consell de Joves és un equip amb quatre canals. El propi bagul ja té tres mi-
cròfons, a dins hi ha les instruccions de com s’ha de muntar, com s’ha de guardar i de quins 
elements consta. 
 
Com es pot demanar l’equip? 

 Entrant a conselldejovespalafrugell.wordpress.com i anant a la pestanya d’equip de so. 
 Emplenar el document de préstec i enviar-lo a conselldejoves@palafrugell.cat o posar-te 

en contacte amb el 670608550 (watsap) 
 
Normativa d’ús: 

- L’equip es recull el divendres tarda i es torna el dilluns a la tarda 
- El motiu de préstec ha de ser una activitat pública, oberta a tota la població. 
- La responsabilitat del material és d’aquella persona o col·lectiu que el demana. 
- Cal informar si alguna cosa es fa malbé. Cuidem el material per a que duri més temps. 
- Cal deixar-ho en ben endreçat, tal i com s’indica a les instruccions de dins del bagul.  
- S’ha de deixar una fiança de 50€, que serà retornada quan es comprovi que l’equip està 

en bon estat. 
- L’equip és del Consell de Joves, és important que es tingui vlar què és el Consell i es faci 

publicitat durant l’acte que es realitzi. 
- Abans de l’activitat s’ha de tenir clar com es monta, com s’utilitza i com s’endreça. Si és 

necessari es pot quedar abans per a aprendre’n. 
- El grup de joves que vulgui fer una actuació al carrer ha de tenir clar que: 

o Ha de presentar una instància a l’Ajuntament. 
o Ha de demanar un punt de llum a l’Ajuntament. 
o Ha de tenir una assegurança RC. 

 

 

 
 

 


