
REGLAMENT DE CESSIÓ DELS EQUIPAMENTS CULTURALS DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT PER A USOS PUNTUALS I ESPECIALS

Aquesta normativa regula la cessió dels equipaments culturals de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant  per a usos puntuals i especials. 

Article 1. Els equipaments culturals municipals que es cedeixen

Els equipaments culturals municipals sotmesos a aquesta normativa són els següents:

1. Centre Cultural Infant Pere (sala Bonet Castellana, Teatre – Auditori)
2. Sala d’exposicions Infant Pere (planta baixa)
3. Ca la Torre (sala Llorers, sala Dedalts, sala d’actes)
4. Auditori Municipal

En l’annex I consta la descripció dels equipaments culturals. 

Article 2. Els sol·licitants

Els sol·licitants següents poden fer ús dels equipaments culturals  municipals, d’acord amb les
condicions d’aquesta normativa:

1. Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, amb les dades actualitzades.

2. Tots els serveis i ens de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
3. Els centres educatius públics del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
4. Els col·lectius, agrupacions, entitats, institucions i empreses que ho sol·licitin.

Article 3. La gestió de la cessió

1.  L’Ajuntament  de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  gestiona  de  forma  directa  els
equipaments culturals municipals esmentats mitjançant la Regidoria de Cultura i  Patrimoni,
responsable del calendari i de la reserva dels espais, i en resol les sol·licituds d’ús, d’acord amb
la normativa i la disponibilitat existent d’equipaments i horaris.   
2. Amb independència de l’equipament sol·licitat, el tipus d’activitat i les necessitats tècniques
(aforament,  i  requeriments  de  material  i  personal  tècnic)  determinaran,  d’acord  amb  la
consideració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, l’equipament cultural més adient per dur a
terme l’activitat proposada.
3. Els interessats hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant la sol·licitud d’ús de l’equipament, amb una antelació mínima de 15 dies naturals.
4. Les sol·licituds de material s’hauran de tramitar pel procediment existent i establert per la
Regidoria d’Obres i Serveis. 
5.  La  reserva  de  l’equipament  serà  efectiva  un  cop  s’hagi  ingressat  la  taxa  corresponent,
d’acord amb la resolució de cessió de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Article 4. Els tipus d’activitats 

1. Les activitats que els sol·licitants poden dur a terme en els equipaments esmentats han de
ser de forma preferent,  però no exclusiva, de caràcter cultural,  i  ser respectuoses amb els
valors democràtics, la dignitat i els drets de les persones.
2.  No s’admeten activitats  de difusió  i  proselitisme religiós  o  sectari,  de  caire  comercial  i
orientat a vendes, actes esportius, ni reunions de comunitats de propietaris.  No s’admeten
festes o celebracions de caire privat o particular, tret del tràmit del casament civil.



3.  Les activitats de caire polític, durant el període electoral, es regularan segons determini la
Junta  Electoral.  Fora  d’aquest  període,  s’admetran  sempre  i  quan  no  hi  hagi  cap  altre
equipament municipal disponible al lloc per calendari i horaris, o bé per requeriments tècnics.
4. En relació amb el menjar i la beguda, només s’admetran refrigeris i aperitius de cloenda que
no malmetin les instal·lacions. El consum d’alcohol no serà permès, tret que per recomanació
protocol·lària o per adequació al contingut de l’activitat s’indiqui el contrari. 

Article 5. Les condicions d’ús dels equipaments culturals

Caldrà respectar les condicions d’ús següents:

a) Cal respectar la integritat i disposició de les instal·lacions, béns mobles i immobles, i,
en el cas que no fos així, l’usuari assumirà el cost dels danys ocasionats. 

b) Cal  respectar  el  personal  municipal  assignat  als  equipaments,  i  atendre  les  seves
instruccions. 

c) No hi està permès fumar, consumir begudes alcohòliques i estupefaents, entrar amb
animals, ni emmagatzemar material combustible o explosiu. 

d) Caldrà autorització en el cas que s’hi vulgui organitzar un refrigeri o aperitiu.  
e) La neteja habitual per a l’activitat és a càrrec de l’Ajuntament. L’usuari haurà d’assumir

el cost de la neteja extraordinària o no prevista. 
f) Tot  i  tenir  l’Ajuntament una pòlissa  d’assegurança per  responsabilitat  civil,  l’usuari

haurà de disposar, si escau,  de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent a
l’activitat que dugui a terme. 

g) L’usuari  és el responsable de l’activitat,  i  eximeix l’Ajuntament de qualsevol  deure,
obligació o responsabilitat que se’n derivi. 

Si l’usuari incompleix alguna d’aquestes condicions, l’Ajuntament pot reclamar a l’usuari els
danys i perjudicis corresponents, i denegar una nova cessió fins que ho consideri oportú. 

Article 6. La taxa per la cessió dels equipaments culturals 

La taxa per la cessió dels equipaments culturals de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant  per a usos puntuals i especials inclou la despesa de funcionament dels equipaments,
tret del personal tècnic extern assignat als equipaments escènics, el cost del qual podrà ssumir
l’usuari a banda. La taxa es regularà mitjançant una ordenança fiscal. 

DILIGÈNCIA
Aquest  Reglament es va aprovar inicialment en sessió plenària de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant de  28 d’agost de 2014, i publicada l'aprovació al BOPT núm. 207, de 8 
de setembre de 2014 .       



ANNEX I
Els equipaments culturals
 
1. Centre Cultural Infant Pere
C. Ramon Berenguer IV, 2
43890 L’Hospitalet de l’Infant
 
El Centre Cultural Infant Pere és un equipament format pel Teatre - Auditori de l'Hospitalet de
l'Infant,  la Biblioteca Infant Pere, i la  sala polivalent Bonet Castellana (amb una aforament
aproximat  de  70  persones).  La biblioteca  forma  part  de  la  Xarxa  de  Biblioteques  de  la
Generalitat de Catalunya. El Teatre – Auditori correspon a un equipament escènic de tipus E1,
segons el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, i  té una capacitat de 340 persones. El
Centre Cultural Infant Pere també acull la Regidoria de Cultura i Patrimoni i la seu de l'Antena
del Coneixement de la URV.



1.1. Fitxa tècnica del Teatre – Auditori







1.2. Fitxa tècnica de la sala Bonet Castellana

Equipament AV
- 1 ut. pupitre d’àudio: Yamaha MG12-4CX
- 1 ut.  sistema de mescla –distribució d’àudio: Behrigher MX882
- 1 ut. de lector de CD/DVD: Samsung DVD
- 2 ut. mic. Cardioide de col de cigne: AKG  CGN-321 E
- 2 ut. sistema sense fils de presentador emissor petaca PT40 i receptor de sobre taula  SR40
- 2 ut. mic. Solapa: AKG C-417 L
- 4 ut. altaveus portàtils: QSC K8
- 1 ut. pantalla elèctrica frontal de 4x3
- 1 ut. vídeo projector LCD 1200 ANSI Lumens: EPSON EMP TWD10  1200 Lum

Equipament il·luminació:
- 12 ut. Projector de base per superf. Giratori  355º  orientable a 30º, Làmpada Par38 de 75 kW
- 1 ut de regulació de projectors de sostre.

2. Sala d’exposicions Infant Pere 
Plaça del Pou, 11
43890 L’Hospitalet de l’Infant
 
La  sala  d'exposicions  Infant  Pere  ocupa  la  planta  baixa  de  l’hospital  gòtic  del  s.  XIV  de
l’Hospitalet  de  l’Infant,  a  la  plaça  del  Pou  núm.  11,  amb  una  superfície  de  200  m2 i  un
aforament aproximat de 100 persones. La sala Infant Pere acull exposicions, espectacles de
petit format, presentacions i conferències. 



2.1. Fitxa tècnica de la sala d’exposicions Infant Pere

Equipament AV
Taula So: Alesis Multimix 12R
Microfonia: 
- 2 sense fils (1 standard Shure VHF Diversity, 1 Petaca Audiophony UHF-200) .
- 2 Micròfons Taula amb Phantom.
- 1 Micròfon de mà Shure
Amplificador: BST SA 300
Auxiliars:
- CD Audiophony CD1230
- DVD Yamaha DVD-S559MK2
- Amplificador: BST SA 300
Altaveus
Vídeo: Projector Vídeo Sanyo Pro XtraX, amb pantalla. 
Il·luminació: 20 projectors de sostre, orientables, mòbils en carrils.

3. Ca  la Torre
Plaça dels Drs. Gil-Vernet, 6
43891 Vandellòs
 
Ca la Torre és un equipament cultural format per l'antiga casa pairal de la família Gil-Vernet i  la
torre de defensa del segle XVI, seu de l'Arxiu Històric, amb espai per a entitats  (sala Dedalts i
sala d’actes, amb un aforament aproximat de 40 persones cadascuna), i una àrea d'exposició i
interpretació  del  patrimoni.  Els  jardins  posteriors  a  l'equipament  estan habilitats  per  a
activitats socials  i  cultural a l'aire lliure (sala Llorers,  amb un aforament aproximat de 100
persones), i la torre medieval es pot visitar.

Plànol general (pl. baixa) 



Sala d’actes

Sala Llorers a la zona de jardí

Sala Dedalts



4. Auditori Municipal
C. Remullà, 3
43891 Vandellòs
 
L’Auditori  va ser construït el 2005 i té una capacitat per a 155 persones. Disposa d’equip de so
i vídeo, il·luminació, grades mòbils, vestuaris i un piano vertical. Els usos són per a espectacles
de petit format, audicions i classes de l’Escola Municipal de Música i  presentacions. A la segona
planta, amb un altre accés independent, hi ha locals per a entitats i  aules de l’Escola Municipal
de Música.

4.1. Fitxa tècnica de l’Auditori Municipal 



Mides de l’escenari: 6m d’ample, 5m de fons, i 3m d’alçada. 
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