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Assumpte: resolució d’inclusió al Cens d’espais de cultura
responsables

Resolució d’inclusió de l’equipament Patronat Teatre al Cens d’espais de cultura
responsables

FETS
En data 08/03/2021, Laura Casanova Colomer, representant de Patronat Social Premianenc, va sol·licitar
la inclusió al Cens d’espais de cultura responsables de Patronat Teatre, situat a Carrer Reverend Josep
Paradeda, 26 08330 Premià de Mar.
En la sol·licitud, Laura Casanova Colomer va declarar de manera responsable:
a) Que a l'espai corresponent es desenvolupen majoritàriament activitats culturals.
b) Que l'espai cultural compleix les mesures sanitàries esmentades a la lletra a) de l'article 2 del Decret llei
44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables i que s'ha aprovat
un protocol sanitari per a l'espai per prevenir la COVID-19.
c) Que a l’espai es duen a terme les mesures d'informació pertinents a les persones assistents a les activitats
culturals per prevenir el contagi de la COVID-19.
d) Que l’espai disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per a les activitats que es duen a terme.
e) Que es comprometen a adoptar i aplicar programes d'actuació d'inclusió social a què fa referència la
lletra b) de l'article 2 del Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de
cultura responsables.
FONAMENTS DE DRET
L’espai cultural esmentat compleix els requisits per a ésser inclòs al Cens d’espais de cultura responsables,
d’acord amb els articles 2 i 4 del Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais
de cultura responsables.
D’acord amb el que disposa l’article 6 del Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el
Cens d'espais de cultura responsables,
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DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLC:
1. Incloure al Cens d’espais de cultura responsables l’equipament següent:
Espai: Patronat Teatre
Adreça: Carrer Reverend Josep Paradeda, 26 08330 Premià de Mar
Aforament: 175 persones
2. Notificar aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, a la persona sol·licitant, contra la qual
pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos o, potestativament, un recurs de reposició
davant la consellera de Cultura en el termini d'un mes, en tots dos casos, a comptar de l'endemà de la
recepció de la notificació corresponent.

La consellera del Departament de Cultura
Àngels Ponsa i Roca
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