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REGLAMENT DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DEL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA DE TORRELAVIT
Art. 1- L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la prestació del servei d’acollida,
informació i atenció als visitants del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit (CdIA),
equipament cultural i turístic de l’ajuntament de Torrelavit. Els seus objectius són:
-

Es tracta també de què el visitant explori i interactuï amb el patrimoni a
partir d’un discurs interpretatiu que posa en valor una història i un patrimoni
relacionat directament amb l’aigua.

-

Esdevenir un motor de desenvolupament local i de promoció econòmica pel
municipi a través del turisme cultural.

-

Explicar, mostrar i difondre el patrimoni material i immaterial relacionat amb
l’aigua del terme municipal de Torrelavit en preferència i de la vall del
Riudebitlles en general.

-

El Centre d’Interpretació de l’Aigua s’ubica en la planta baixa del Centre de
Cultura de Torrelavit, a tocar del Riudebitlles, fet

que complementa les

funcions i les activitats que tenen lloc en aquest equipament, clarament
multifuncional.
-

Enaltir la història pròpia i reconèixer els diferents actors que han fet possible la
realitat del municipi de Torrelavit.

Art. 2- L’activitat pròpia del servei es desenvolupa mitjançant personal extern adscrit
laboralment a una empres d’economia social.
Art. 3- Els serveis prestats i que el present reglament regula i normativitza, són els que tot
seguit s’exposen:
3.1- Exposició permanent
L’espai d’exposició permanent que és el principal

centre

d’interès de

l’equipament disposa de 177,75 m2, ubicats a la planta baixa de l’edifici cultural
de Torrelavit. Aquest espai en el que té una presència principal el Riudebitlles -no
solament com a subministrador d’aigua de boca i de rec, sinó també i molt
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especialment, com a generador de l’energia hidràulica- que ha fet possible una
llarga e intensa activitat econòmica que començà a l’època medieval, amb la
instal·lació de molins fariners i bataners. Al s. XVII i XVIII es la indústria paperera,
amb la construcció d’imponents casals, que esdevé la principal activitat econòmica
del poble.
3.2- Espai cultural polivalent
Concebut com un espai polivalent, és un espai adequat per a desenvolupar
activitats culturals de petit format, projeccions audiovisuals, conferències, diàlegs,
presentacions de projectes de tot tipus. El servei es complementa amb visites
guiades i propostes educatives (cursos, xerrades i tallers per escolars i grups en
dies laborables, dissabtes i festius, prèvia concertació).
Art. 4- Horaris i possible projecció futura
L’horari d’obertura del centre és de 10,30 h a 14,30 h els caps de setmana i
festius.
En funció de la demanda de visitants i interessats en conèixer el Centre
d’Interpretació de l’Aigua, la dedicació horària establerta actualment podrà
modificar-se, ajustant aleshores i en conseqüència les previsions pressupostàries
destinades al finançament del propi servei.
Igualment, el servei i la seva manera de prestar-lo, podrà experimentar les
readaptacions a què les noves necessitats que hi puguin sorgir obliguin, sia en el
component del personal adscrit al seu desenvolupament o bé en el component
material del com i amb quins mitjans aquell és prestat.

.
Art. 5- Obligacions dels usuaris:
-

Respectar instal·lacions i el seu contingut

-

No entrar en l’equipament amb begudes o aliments.

-

No fumar a l’interior de l’equipament.

-

Abonar les tarifes legalment aprovades per la utilització del centre.

-

Comportar-se correctament amb els treballadors del centre i amb la resta dels
seus usuaris.
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Art. 6- Drets dels usuaris:
-

A ser tractats amb deferència i respecte per part dels treballadors del centre.

-

A gaudir del guiatge pertinent en la visita del centre i conèixer en detall les seves
exposicions, antecedents històrics del mateix exposat, característiques i utilitats,
rebent per tant la informació requerida a aquests efectes.

-

Adquirir els productes que el centre propi posa a la venda.

-

Rebre informació sobre equipaments turístics, comercials, socials i sanitaris de
municipi de Torrelavit, i en general de la comarca de l’Alt Penedès.

-

Ser atesos en cas de malaltia o accident i contactar ràpidament amb els serveis
mèdics i d’assistència reglats.

Art. 7- Gestió del servei.
Es constitueix un Consell de Direcció del Centre d’Interpretació de l’Aigua, instrument
que organitzarà i gestionarà l’equipament, i que té caràcter polític i tècnic.
Aquest òrgan restarà format pels membres següents :
-

Alcalde-President

-

Regidor/a de Cultura

-

Portaveus grup municipal o grup de l’oposició

-

Un representant de l’entitat Amics del Patrimoni

D’entre els membres assenyalats, el propi Consell de Direcció triarà qui ha d’actuar
com el seu secretari.
El Consell de Direcció es reunirà un cop l’any en convocatòria ordinària,
preferentment el mes de desembre.
Les funcions del Consell de Direcció del Centre d’Interpretació de l’Aigua seran:
-

Aprovar, si escau, el programa anual d’activitats del centre.

-

Seguiment i avaluació del funcionament del centre.

-

Seguiment i presentació propostes en relació al funcionament i manteniment
del centre.
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-

Altres funcions no previstes en la relació suara explicitada però que tingui més
incidència directa en el desenvolupament del servei prestat en termes de
màxim exigència en els estàndards de qualitat que s’ofereixen a l’usuari.

Art. 8- Preus públics i tarifes.
El règim econòmic d’entrades al centre i dels productes del centre es fixen
l’ordenança fiscal número 27, reguladora del Preu públic per la prestació de serveis
de turisme de Torrelavit (Centre d’Interpretació de l’Aigua).
Art. 9- Personal adscrit al servei.
El personal que prestarà servei en el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
serà, en un principi, personal externalitzat i preferentment depenent d’empreses de
les anomenades d’economia social.
Art. 10- Inventari
El mobiliari instal·lat al Centre d’Interpretació de l’Aigua i els objectes que integren el
seu fons patrimonial seran incorporats a l’inventari de béns de l’Ajuntament de
Torrelavit.
Art. 11 Vigència
El present reglament, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit en
sessió de data 2 d’agost de 2017, entrarà en vigor un cop s’hagi publicat
completament el text en el Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils, previst a l’article 65.2 i 70.2 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, i regirà pel que fa la seva força normativa actual mentre
no es modifiqui o derogui.
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