2019/194/CULTURA I FESTES
DECRET
El Ple corporatiu, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2014, va aprovar entre
d’altres, el Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018).
En data 8 de novembre de 2018, per acord de Junta de Govern núm. 549 de la Diputació de
Barcelona, s’ha aprovat la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol d’adhesió
al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014 i publicat al BOPB de 7 de
novembre de 2014 (núm. de registre 022014029222). Així mateix, s’ha modificat la redacció
del Pacte Quart, apartat 1 d’aquest Protocol, que passa a tenir la següent redacció:
“Quart.- Requisits per participar en el Circuit
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1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a
l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i
higiene per tal de desenvolupar l’activitat.
L’espai ha de disposar de:


la llicència o comunicació en el cas de teatres privats



les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.”

Aquest acord ha estat publicat al BOPB de data 3 de desembre de 2018.
De conformitat amb el que estableix l’article 49 h) 2n. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, els signants d’un conveni podran acordar de forma unànime
la seva pròrroga. Per la qual cosa, cal iniciar els tràmits corresponents a fi d’aprovar la
pròrroga del referit instrument i donar trasllat dels acords presos.
L’Enginyer Municipal d’Argentona emet informe, el dia 14 de juny de 2019, on considera que
l’equipament Teatre La Sala s’ajusta al marc normatiu i legal actual.
El Tècnic de Cultura i Festes, el dia 22 de juny de 2019, emet informe favorable on proposa
s’iniciïn els tràmits corresponents per aprovar el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals.
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Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents:

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
Signatura
1 de 2
a
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
26/06/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

26/06/2019

Secretària

Per tot això exposat, vinc a decretar el següent:
Primer Aprovar la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol d’adhesió al Circuit
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Segon Donar compte d’aquests acords al Ple de la corporació.
Tercer Notificar els presents acords a l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de
Barcelona, als Serveis Personals, Serveis Territorials i de Transparència d’aquest Ajuntament.

Ho mana i signa, l ’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)

Signatura 1 de 2
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
26/06/2019
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Secretària

