Identificació de l’expedient: 1274/2021 2004
Assumpte: Establiment del servei de teatre municipal de Canet de Mar
DECRET D’ALCALDIA
Fets:
L’Ajuntament de Canet de Mar, es dota d’un nou equipament cultural, el TMC (Teatre
Municipal de Canet), que té com a principal objectiu el foment de la cultura del municipi i de
la comarca del Maresme, la difusió de les arts escèniques, musicals i cinematogràfiques,
mitjançant l’estímul a la creació, la programació d’activitats escenicomusicals professionals i
amateurs.
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El servei de teatre municipal està obert a tota persona,
empresa com a organitzador o realitzador de l’activitat que
l’espectador i el públic en general, i pretén aconseguir
instal·lacions i assolir un bon funcionament, com també
instal·lació i envers les persones que en són usuàries.

L’Ajuntament de Canet de Mar, amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana,
facilitarà l’ús del TMC a través de convenis amb entitats, cessió o lloguer.
Així, per fomentar la participació en totes les activitats i espectacles, l’Ajuntament ha de
determinar uns preus que siguin raonables i proporcionals a l’activitat de què es tracti.
La disponibilitat dels equipaments s’estén a les persones físiques i jurídiques, públiques i
privades amb i sense ànim de lucre, els objectius de les quals estan relacionats amb la
mateixa naturalesa dels equipaments culturals i amb els principis que informen la gestió dels
poders públics.
Així, doncs, es fa necessari l’elaboració d’un Reglament que reguli l’ús i la gestió d’aquest
servei del TMC.
Fonaments de dret:




Blanca Arbell Brugarola
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entitat, col·lectiu, companyia i
s’hi porta a terme i de l’altra a
un aprofitament òptim de les
el màxim respecte envers la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques –LPACAP-.
RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 133 de la LPACAP, amb l’objectiu de
garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang
de llei, amb caràcter previ a la elaboració de la norma, s’ha de disposar d’una consulta
púbica prèvia amb l’objectiu de recavar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més
representatives que potencialment es puguin veure afectats per la norma, sobre una sèrie
d’aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar, perquè és necessària
aquesta regulació, quins objectius es volen aconseguir i les possibles solucions o
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alternatives que es plantegin.
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Iniciar expedient per redactar i aprovar el Reglament d’ús i gestió dels equipaments
del teatre municipal de Canet de Mar, a aquest efecte, constituir una comissió d’estudi que el
redactarà; aquesta comissió, sota la Presidència d’aquesta Alcaldia, estarà constituïda pels
vocals següents:
-

Sr. Pere Xirau i Espàrrech, regidor de Cultura
Sra. Clara Pérez González, secretària municipal
Sra. Mercè Valls Melendres, tècnica municipal de Cultura

20/05/2021 Secretaria

Segon.- Disposar que la comissió d’estudi ha de lliurar a aquesta Alcaldia el text del
reglament amb l’antelació suficient per tal que es pugui sotmetre a la consideració del ple de
l’Ajuntament en la propera sessió que dugui a terme.
Tercer.- Disposar que la Secretaria emeti un informe jurídic amb relació a aquesta
ordenança, un cop redactada per la comissió d’estudi, amb caràcter previ a la seva elevació
pel ple.
Quart.- Sotmetre a consulta pública prèvia la memòria del projecte del Reglament d’ús i
gestió dels equipaments del teatre municipal de Canet de Mar, a través de la pàgina web
municipal, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans, les associacions i les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
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Sisè.- Comunicar la present resolució a les àrees de Cultura, Intervenció i Tresoreria, a tots
els efectes.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica
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Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.
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