
REGLAMENT DEL CONSELL VINAROSSENC DE CULTURA (PROPOSTA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  cultura,  és  un  dels  eixos  fonamentals  que  fa  avançar  qualsevol  societat  amb vocació  de 

modernitat.

En  un  món  tan  canviant  com  l’actual,  on  l'efímer  en  moltes  ocasions  s’erigeix  com  a  únic 

protagonista, és necessari dotar a les administracions públiques d’aquells elements que ajuden a 

portar  la  cultura  a  bon  port,  centrant-se  en  allò  que  realment  conté  un  valor  afegit  per  a  la 

ciutadania.

D'altra banda, la complexa societat en què ens trobem, ens obliga a realitzar un replantejament de 

les polítiques dutes a terme fins a l'actualitat. D'un sistema tradicional dominat per les decisions 

jeràrquiques  ens  adrecem  a  un  nou  món  més  equilibrat,  en  xarxa,  que  introdueix  la 

corresponsabilitat com a veritable forma de fer política.

D'aquesta manera, amb la nova regulació del Consell Vinarossenc de Cultura, es manifesta la 

voluntat de disposar d'un òrgan consultiu,  que aporte un permanent diàleg multinivell:  dins del 

propi àmbit de govern municipal, amb altres entitats públiques i privades, i amb la ciutadania. Es 

tracta, al cap i a la fi, d'unir esforços en la búsqueda del bé comú.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

El  Consell  Vinarossenc  de  Cultura  (CVC)  és  un  òrgan  col·legiat  amb  caràcter  consultiu  i 

d’assessorament de l’Ajuntament de Vinaròs en aquelles matèries referents a la cultura, amb la 

missió de vetllar i  treballar en la defensa així  com també en la promoció dels valors culturals, 

patrimonials i lingüístics propis.

Article 2

El Consell Local de Cultura es regirà per aquests estatuts, per l’article 130 i següents del 

R.D.2568/86  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 



Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com per aquelles disposicions legals 

que, amb caràcter supletori, siguen d’aplicació.

TÍTOL II

COMPOSICIÓ 

Article 3

1.- La presidència del Consell Vinarossenc de Cultura estarà ostentada per l’alcalde o Regidor en 

qui delegue, i estarà integrat a més per:

a.- Un regidor de cadascun dels partits polítics amb representació municipal, a elecció dels partits 

polítics.

b.- Un mínim de cinc i un máxim de vuit membres nomenats per l'Alcalde i coordinats amb el/la  

regidor  de  cultura  d'entre  aquells  que  formen part  de  les  diferents  associacions  culturals  del 

municipi i que estiguen inscrites al registre municipal proposats per la Comissió informativa de 

l’àrea.

c.- “Comissió de Savis”

Com a màxim 5 membres nomenats per l’alcalde de l’Ajuntament de Vinaròs i coordinats amb el/la 

regidor de cultura  entre les persones de prestigi rellevant o de reconegut mèrit intel·lectual dins 

l'àmbit  cultural  vinarossenc  d’entre  aquelles  que  tinguen  fixada  la  seua  residència  habitual  a 

Vinaròs. Aquest grup de persones, a part de les seves funcions dins del Consell vinarossenc de 

Cultura, podran ser consultades de forma lliure i independent per part de l'alcalde o el regidor de 

Cultura si així fos necessari.

d.- Un secretari, amb veu però sense vot, que serà el de l'Ajuntament, o persona designada per 

aquest.

e- El coordinador o coordinadora responsable de l’àmbit de Cultura de l’Ajuntament. 

f-  Així  mateix,  la  Presidència  del  Consell,  a  iniciativa  pròpia  o  a  petició  del  Consell,  pel  bon 

funcionament de les seves sessions, podrà convidar regidors, tècnics, o qualsevol altra persona 

que  consideri  adient  per  informar  sobre  un  o  més  temes  inclosos  en  l’ordre  del  dia,  que 

participaran a les sessions del Consell, amb veu i sense vot. 

g- Qualsevol ciutadà o ciutadana podrà sol·licitar defensar personalment, en el Consell, les seves 

iniciatives i  propostes. La sol·licitut  s'haurà de fer per registre d'entrada, sempre una setmana 



abans, com a mínim, de la celebració de la sessió. Aquests ciutadans o ciutadanes tindran veu 

però no vot. 

2.- Procés i criteris  de selecció d'entitats i particulars.

Les entitats i/o associacions que vulguen formar part del Consell vinarossenc de Cultura, a 

través del registre d'entrada,  hauran de presentar la sol·licitut  corresponent.  Amb aquesta 

sol·licitud, s'haurà d'adjuntar una memòria amb les propostes i línies de treball en pro de la 

cultura vinarossenca que es considere. En cas que l’entitat ja haja participat amb anterioritat 

en el Consell vinarossenc de Cultura, haurà d’adjuntar una relació històrica de la participació 

de l’entitat en el Consell. També es valorarà de forma positiva una carta de motivacions per 

part de l'entitat. Per últim, hauran d'especificar quina és la seva proposta de representant per 

part de l'entitat.

Els membres i les entitats, després del procès de selecció, seran nomenats per Decret de 

l’Alcaldia a proposta, quan procedisca, dels grups polítics, entitats interessades, així com de 

ciutadanes i ciutadans.

3.- Els membres del Consell deixaran de ser-ho:

1. A proposta de l’organisme al qual representa.

2. Per dimissió.

3. Per activitats contràries a aquestes normes.

4. Per resolució motivada de la Presidència, vinculada a la falta de participació, assistència, 

transparència o una altra raó d'interés públic.

TÍTOL III

FUNCIONS DELS MEMBRES DEL CONSELL VINAROSSENC DE CULTURA

Article 4

1.- Funcions del president/a:

A. La representació formal del Consell vinarossenc de Cultura.

B. Nomenar al secretari.

C. Convocar, presidir i moderar les sessions així com fixar els assumptes de l’ordre del dia

D. Exercir el dret de votar, què serà de qualitat en cas d’empat.



E. Firmar les actes i documents que s’aproven.

F. Adreçar propostes a l’Ajuntament de Vinaròs respecte dels acords del Consell

G.  Designar  vicepresident  en  cas  d’absència  o  impossibilitat  d’exercir  les  funcions  de 

President.

H. Decidir plans de treball així com designar membres o grups de treball per a l’anàlisi i estudi 

de temes concrets.

I. Sol·licitar l’assistència de tècnics municipals o externs que considere oportú, així com de 

qualsevol persona física o jurídica per tal de donar opinió, assesorar i proposar

J.Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president.

2.-  Funcions del secretari/a:

1. Actuar en totes les sessions i estendre acta dels assumptes tractats en les mateixes.

2. Preparar tota la documentació necesaria per a la la celebració de les reunions.

3. Custodiar la documentació oficial del Consell

4.  Expedir  les  certificacions  i  documents  que  siguen  necessaris  ,  amb  el  vistiplau  del 

president.

5.  Rebre  i  examinar  la  documentació  dirigida  al  Consell  i  emetre  les  consideracions 

oportunes, en cas de ser necessàries.

6. Rebre i expedir la correspondència oficial del Consell mitjançant el Registre General de la 

Corporació Municipal.

7. Elaborar a instància del president l’ordre del dia de totes les sessions del Consell

8. Totes aquelles funcions inherents al càrrec i que se li assignen per acord del Consell.

En cas d’absència o impossibilitat  de l’exercici,  el  substituirà el  funcionari  que designe el 

secretari de la Corporació.

3.- Funcions dels representants:

A. Participar, col·laborar i aportar idees i propostes dins les competències del Consell.

B. Votar els assumptes que se sotmeten a consideració del Consell.

C.  Els  membres  del  Consell  tindran  el  dret  a  rebre  qualsevol  informació  que  s’estime 

necessària per al bon desenvolupament de les funcions, així com tots aquellsdocuments que 

necessiten.

D. En cas que la informació que es lliure o es transmeta a la totalitat dels representants, sigue 

confidencial  per  tal  de  no  desvetllar  el  carácter  sorpresiu  i/o  de  provisionalitat  de  la 

programació, des de la presidència s’instarà a mantindre aquesta confidencialitat fins a nova 

indicació.



E. Tots els drets i funcions intrínsecs a la condició de representants.

TÍTOL 4

FINALITATS I TASQUES DEL CONSELL

Article 5

1.- El Consell Vinarossenc de Cultura podrà ser consultat en les matèries següents:

a.- Incoació d' expedients referents al patrimoni cultural vinarossenc.

b.- Programació i gestió dels recursos que en matèria cultural correspon d’invertir al’ajuntament i 

aquells  que  discrecionalment  s’inclouen  en  els  pressupostos  municipals  destinats  a  accions 

culturals.

c.- Proposta de conveni o acord amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis culturals.

2.-  El  Consell  Vinarossenc  de  Cultura  en  la  seua  tasca  emetrà  informes,  sol·licitats  per 

l’Ajuntament o a iniciativa pròpia, i assumits col·legiadament pel seu plenari per majoria.

3.- El Consell Vinarossenc de Cultura podrà sol·licitar informació de qualsevol Administració o de 

les autoritats locals sobre qualsevol matèria que afecte a la cultura a l’àmbit municipal.

Article 6

1.- L'acció del Consell Vinarossenc de Cultura es podrà concretar, a més a més, en la participació 

en l'organització de jornades d'estudi  de diversos aspectes de la  cultura,  i  en la promoció de 

publicacions divulgatives o ajudes a la investigació.

2- El Consell Vinarossenc de Cultura disposarà, per a un major coneixement de la seua activitat, 

d'un espai dins la web de l'Ajuntament on es faran públiques totes les actes del Ple i/o Comissions 

del Consell, els informes i dictàmens elaborats en el si dels mateixos.

Article 7



1.- El Ple del Consell Vinarossenc de Cultura, a proposta del seu President o per iniciativa de la 

tercera part  dels seus membres, podrà aprovar les comissiones permanents i/o temporals que 

considere oportunes per a la  realització dels  estudis,  informes o dictàmens que hagen de ser 

sotmesos posteriorment a la consideració de l’Ajuntament.

2.- Les comissions temporals seran aquelles que es creen amb una finalitat concreta i conclourà la 

seua vigència amb l'acabament del treball encomanat.

3.- Totes les comissions elegiran entre els seus membres un coordinador i fixaran els calendaris o 

sessions de treball als efectes d’assolir els respectius objectius.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada qualsevol norma d'igual o inferior rang legal que contradiga el disposat en els 

presents Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquests Estatuts  entraran en vigor  el  mateix  dia que es publiquen en el  Butlletí  Oficial  de la 

Província o en la data en què s'haja complit el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei Reguladora de 

les Bases del Règim Local, cas de ser posterior.


