REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

PREÀMBUL

La Constitució espanyola de 1978 ha consagrat definitivament els principis
fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els poders públics, en particular pel
que es refereix al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes públics
reconeguts en el seu article 23, i les obligacions dels poders públics de promoure les
condicions, perquè la llibertat i igualtat dels individus i grups en què s’integrin siguin
reals i efectius, removent per això tots aquells obstacles que impedeixin o dificultin la
seva plenitud i facilitin la participació de tots els ciutadans en la vida política
econòmica, cultural i social.
Aquests principis, consagrats constitucionalment, han estat reconeguts posteriorment
per la legislació reguladora del règim local, per una banda, en els articles 24 i 69 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim local, els articles 62 i 63
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que, per facilitar aquesta participació
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes
fonamentals, bé la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada per facilitar la
participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipal, bé la creació d’òrgans
de participació sectorial per facilitar la participació en un àmbit concret d’aquesta.
En virtut de l’exposat, aquesta Corporació, fent ús d’aquestes facultats, i davant la
importància de la creació d’un canal de participació d’aquest sector en la vida cultural,
va acordar, per acord plenari de data 15 de febrer de 1996, la creació d’un Consell
Consultiu de Cultura com a un organisme per a la participació ciutadana de caràcter
consultiu i assessor en totes les matèries de competència municipal que, de forma
directa o indirecta, tenen incidència en matèria de cultura i amb posterioritat, per acord
plenari de data 24 de febrer de 2005, la creació d’un Consell Municipal de Can Comas
com a òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, amb la finalitat
d’assessorament, informació, col·laboració i participació en la gestió i planificació de la
política cultural a seguir respecte de l’equipament cultural Can Comas.
L’experiència donada pel funcionament d’aquests òrgans els últims anys ha mostrat la
manca de compliment dels objectius pel quals van ésser creats, a banda de la
duplicitat d’òrgans de participació en l’àmbit de la cultura, que ha determinat una
manca de agilitat i eficàcia en el compliment de les seves funcions. Per aquest motiu
es creu necessària la creació de un nou i únic òrgan de participació ciutadana que
substitueixi als dos anteriors amb la finalitat de donar un nou impuls al diàleg
permanent amb les persones i institucions que més coneixen la realitat específica de
l’àmbit cultural del nostre municipi.
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Amb aquesta finalitat es dicta el present Reglament:

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació, naturalesa i fins
El Consell municipal de Cultura és un òrgan de participació, informació, proposta,
consulta i assessorament de la gestió municipal a l’àmbit de la cultura, tindrà caràcter
consultiu o d’assessorament i no resolutori, i podrà elevar recomanacions sobre les
iniciatives municipals del sector i proposar iniciatives referents al sector cultural al
govern municipal, a l’empara del que preveu el reglament de participació ciutadana
aprovat per la Corporació, així com l’art. 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Consell municipal de Cultura té com a objectiu genèric estimular i canalitzar la
participació de forma global dels ciutadans i ciutadanes i de les seves associacions o
entitats en els assumptes municipals.
Article 2. Finalitats,
Per fer efectiu l'objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de
les següents activitats:
a) Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en el camp de la cultura,
oferint el suport i l’assistència oportunes.
b) Participar com a òrgan d’assessorament i consulta de l’Ajuntament quan aquest ho
requereixi.
c) Reunir informació, realitzar estudis i anàlisis, debatre i difondre informe sobre
l’àmbit cultural en el nostre municipi.
d) Promoure programes i activitats relacionades amb l’àmbit de la cultura, i que
signifiquin un treball col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre
elles.
e) Recolzar la projecció exterior de tot el relacionat amb l’àmbit cultural.
f) Potenciar la coordinació entre les diferents institucions que actuïn en l’àmbit
cultural de Pineda de Mar, ja siguin públiques o privades.
g) Assegurar la participació directa dels ciutadans i entitats interessades, mitjançant
un òrgan específic.
h) Analitzar i fer propostes que s’orientin a donar resposta a les demandes culturals,
tan explícites com latents de la ciutadania.
i) Proposar i promoure els recursos de qualitat idonis per a les diferents pràctiques
culturals.
j) Fomentar la col·laboració i el diàleg entre les entitats i associacions i promoure
l’acció conjunta, animant a la participació en el Consell.
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k) Estudiarà, analitzarà i avaluarà les necessitats, problemes i propostes en relació
amb la participació.
Article 3. Atribucions
Correspon al Consell municipal de Can Comas en relació amb el sector d’activitat
cultural que constitueix el seu objecte, les següents funcions:
a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit
cultural.
b) Emetre i formular propostes i suggeriments a l’àmbit cultural.
c) Promoure iniciatives ciutadanes.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ
Article 4. Composició
Són òrgans del Consell Municipal de Cultura, els següents:
1. La Presidència
2. La Vice-presidència
3. El Plenari
4. Comissions de Treball
Actuarà com a Secretari del Consell municipal el de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.
Article 5. El President
La Presidència del Consell municipal l’ostentarà l’Alcalde o Regidor en qui delegui, i
tindrà les següents atribucions:
a) Representar el Consell Municipal
b) Convocar i presidir les sessions del Ple i de quantes comissions i òrgans
complementaris d’estudi puguin constituir-se.
c) Moderar les deliberacions i debats
d) Garantir el bon funcionament del Consell
e) Totes aquelles atribucions que li seran expressament delegades pel Ple del
Consell.

Article 6. El Vice-president
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Assumirà la vice-presidència del Consell, el Regidor delegat de Cultura de
l’Ajuntament, que tindrà com a fonamental funció la substitució del President en els
casos d’absència, vacant o malaltia, i la seva assistència en l'exercici del seu càrrec
Article 7. El Ple
El Ple del Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de
govern del mateix, i està constituït pels següents membres:
9 El President.
9 El Vice-president.
9 Podran formar part del plenari un representant de cada grup polític amb
representació al consistori a proposta dels respectius grups.
9 Un representant de les associacions d’àmbit cultural registrades en el Registre
municipal de la Corporació, proposat per les mateixes entitats.
9 Un representant dels centres docents ubicat en el municipi
9 Un representant de les Biblioteques
9 Un representant de les diferents arts: plàstiques, teatre, musica, dansa, literatura,
història i patrimoni, cultura popular.
9 Un administrador de la Fundació J.J.Tharrats d’Art Gràfic.
9 Persones a títol individual, proposades per la Regidoria de Cultura de reconeguda
vàlua personal en el camp de la cultura, en un nombre que no superi la tercera
part del total del Consell.
Podran assistir-hi amb veu però sense vot assessors o experts designats per la
Regidoria de Cultura en els casos que la matèria ho requereixi.

Article 8. Atribucions del ple
Seran atribucions del ple del consell municipal, les següents:
9 Establir normes internes de funcionament del Consell municipal, i el seu règim
específic de sessions plenàries.
9 Exercir el dret a la iniciativa davant de l’Ajuntament, formulant propostes adreçades
a l’adopció de mesures municipals relatives al seu sector d’activitat.
9 Emetre informes previs, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en les matèries de
competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.
9 Proposar l’ampliació del nombre d’entitats representades en el seu si.
9 Crear les comissions de treball i altres òrgans complementaris d’estudi que siguin
necessaris per a donar major operativitat i celeritat en les seves actuacions.
9 Convocar un fòrum cultural obert a tots els veïns del municipi en els termes que
s’acordin.
9 Qualsevol altra competència necessària a per a la consecució de les seves
finalitats pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïdes als altres òrgans del
Consell municipal.

4

Article 9. Comissions de treball
Les comissions de treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes específics o
sectors d’actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell o
persones per ell proposades, com a especialistes en els diferents temes objecte
d’estudi, que a tals efectes seran designats pel President i tindran com a finalitat
l’emissió d’informes o l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat del qual elevaran a
l'òrgan de govern del Consell.

Article 10. Periodicitat de les sessions
El Plenari del Consell es reunirà en sessió ordinària cada 6 mesos i extraordinàriament
cada cop que el convoqui el president, així com també es podrà convocar si una
tercera part dels membres ho sol·liciten de manera formal .
Article 11. Quòrum d’assistència i règim d’adopció d’acords
Les reunions del Consell quedaran constituïdes vàlidament sempre que comptin amb
la presència del President o qui legalment el substitueixi i almenys un terç del total dels
seus components.
Donat el caràcter participatiu del consell, es potenciarà el diàleg i el debat per intentar
arribar a decisions consensuades. Si no és possible, es procedirà a votació a mà
alçada, llevat que una quarta part dels assistents sol·licités una votació nominal o
secreta. Les decisions es pendran per majoria simple, sent el vot del President de
qualitat en cas d’empat.
Disposició Derogatòria
Queda derogat el Reglament del Consell Consultiu de Cultura, aprovat definitivament
per Resolució de l’Alcaldia de data 2 de maig de 1996, en execució d’acord plenari de
data 15 de febrer de 1996, publicat íntegrament en el B.O.P. núm. 118 de data 16 de
maig de 1996.
Queda derogat el Reglament del Consell Municipal de Can Comas aprovat
definitivament per Resolució de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2005, en execució
d’acord plenari de data 24 de febrer de 2005, publicat íntegrament en el B.O.P. núm.
116 de data 16 de maig de 2005.
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Queda derogat l’article 5 del Reglament d’ús i gestió de l’equipament cultural de Can
Comas, aprovat definitivament per Resolució de l’Alcaldia de data 25 de novembre de
2005, en execució d’acord plenari de data 28 de juliol de 2005, havent-se publicat
íntegrament en el B.O.P. núm. 296 de data 12 de desembre de 2005.
Disposició final
En tot allò no previst per aquest reglament, serà d’aplicació la legislació de règim local
aplicable vigent.
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