ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE FESTES DE VINARÒS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Festes d'un poble són expressió de la cultura d'un poble i ànima del mateix. Per a les
quals es fa necessària l'actuació conjunta dels poders públics, associacions, entitats i
ciutadania.
L'objectiu d'estos estatuts és regular la constitució i funcionament del Consell Local de
Festes de Vinaròs, com a element de dinamització de les Festes Locals.
La competència per a l'aprovació es deriva de les previsions que fa l'art. 4 i l'art. 22.2.d) i
25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.-El Consell Local de Festes és un òrgan consultiu d’assesorament, de
participació
sectorial i ciutadana, d’informació, d’assessorament i proposta en aquells temes relatius al
sector festiu a nivell local.
ARTICLE 2.-El Consell Local de Festes 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.
ARTICLE 3.- El Consell Local de Festes té per objecte promoure la participació popular
tant de la ciutadania com d’associacions i entitats de qualsevol indole relacionades amb
les festes locals (siguen públiques o privades), especialment en allò relatiu al
desenvolupament de les mateixes. El Consell de Festes estarà obert a la col·laboració
amb entitats privades sempre que siga per a millorar o donar un al·licient a les nostres
festes o si l'ajuntament així ho considera.
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ARTICLE 4.-Els fins del Consell Local de Festes seran els següents:
• Ajudar a determinar el motiu, duració, organització i forma dels actes emblemàtics de
cadascuna de les festivitats.
• Proposar les dates de les festes.
• Fer propostes per tal de millorar les festes o fer-les més atractives.
• Fomentar la participació i col·laboració de ciutadanes i ciutadans, així com d’entitats
privades i/o públiques.
ARTICLE 5.- Les funcions del Consell Local de Festes seran:
• Informar, assessorar i aconsellar de forma no vinculant, les iniciatives municipals pròpies
d’aquest àmbit.
• Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització dels actes promoguts per les festes locals
i tradicionals, tant en aspectes tècnics a nivell d’organització dels actes, com en aquells
relatius a informació i conscienciació de ciutadans i participants.
• Transmetre a l’Ajuntament les propostes per a les festes de la ciutat.
• Recollir inquietuds, propostes i suggeriments de la ciutadania, que puguen aportar un
al·licient o salt qualitatiu en la duració, organització o disposició de les festivitats.
• Aportar idees i innovar per tal de dinamitzar i adaptar les festes a la realitat temporal.
• Participar en l'assessorament de totes aquelles tasques necessàries durant la preparació
de les festes o durant la celebració de les mateixes.
ARTICLE 6.- L’àmbit d’actuació del Consell es desplegarà dins del terme municipal de
Vinaròs, sense perjudici de les relacions que es pogueren establir amb altres municipis i
les accions conjuntes que es porten a terme si l’assumpte ho requereix. Les
col·laboracions amb altres consells de festes de pobles veïns amb lligams culturals,
històrics o tradicionals amb Vinaròs, s’hauran de tractar única i exclusivament en aquest
òrgan.
El domicili o seu del Consell Local de Festes serà de l’Ajuntament de Vinaròs a la plaça
Parroquial.

TÍTOL II

Plaça Parroquial, 12 · 12500 Vinaròs · Telèfon 964 407 700 · Fax 964 407 701 · A/e info@vinaros.org

COMPOSICIÓ
ARTICLE 7.
1. - El Consell Local de Festes es composarà per:
1) Un president, que en tot cas serà l’Alcalde, el/la regidor/a de festes, o persona delegada
per aquest.
2) Un vicepresident, que substituirà el president en cas d'absència o impossibilitat
d'exercir les funcions.
3) Un regidor de cada un dels grups polítics que composen la Corporació municipal.
4) Un representant de cada una de les diferents entitats o associacions legalment
constituïdes i domiciliades a Vinaròs, que estiguen relacionades, que participen en
les festes o tinguen un lligam cultural i/o històric amb les mateixes. El nombre màxim serà
de quinze.
5) Ciutadanes i ciutadans de Vinaròs, majors de 18 anys, que vulguen formar part del
Consell, i que s’inscriguen a títol personal. El nombre màxim serà de 10 representants.
Serà potestat de l’Alcaldia, prèvia consulta amb la Regidoria de festes, la designació
d’aquestes persones d’entre les sol·licituts presentades. Aquesta designació es realitzarà
mitjançant resolució motivada.
6) Un secretari amb veu però sense vot que serà el de l’Ajuntament o persona delegada
per aquest.
7) Qualsevol ciutadà o ciutadana que no forme part i de forma puntual vulga sol·licitar
defensar personalment en el Consell, les seves iniciatives i propostes. La sol·licitud
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 de selecció d'entitats i particulars.
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Les entitats que vulguen formar part del Consell de Festes, a través del registre d'entrada,
hauran de presentar una petita memòria amb les propostes i activitats que volen portar a
terme des de la seva entitat. En cas que l’entitat ja haja participat en anterioritat en el
Consell de Festes, haurà d’adjuntar una relació històrica de la participació de l’entitat en la
Comissió al llarg dels anys. 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, així com el nom del suplent que proposen.
Els membres que es presenten de forma lliure, hauran de d’emplenar un formulari
d’inscripció on hauran d’explicar les seves motivacions per formar part del Consell de
Festes, així com una relació amb allò que creu que pot aportar a aquesta organització.
També es valorarà positivament la seva experiència en l’àmbit festiu, cultura i/o lúdic.
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 Local de Festes no rebran cap tipus de retribució per formar
part d’aquest òrgan.
4. El Consell, de forma justificada, podrà 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, assessorar. Aquests no ostentaran representació ni vot.
5. El mandat coincidirà amb el de la Corporació Municipal.

TÍTOL III
DELS MEMBRES DEL CONSELL LOCAL DE FESTES
ARTICLE 8.
1.- Funcions del president:
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A. La representació formal del Consell Local de Festes.
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, assessorar i proposar.
J.Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president.
2.- Funcions del secretari:
1. Actuar en totes les sessions i estendre acta dels assumptes tractats en les mateixes.
2. Preparar tota la documentació necessària per a la la celebració de les reunions.
3. Custodiar la documentació oficial del Consell
4. Expedir les certificacions i documents que siguen necessaris.
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.
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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 aquells
documents que necessiten.
D. En cas que la informació que es lliure o es transmeti a la totalitat dels representants,
sigue confidencial per tal de no desvetllar el caràcter 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.

ARTICLE 9.-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 un altra raó d'interés públic.

TÍTOL IV
SESSIONS I ACORDS DEL CONSELL
SECCIÓ PRIMERA: DE LES SESSIONS DEL CONSELL
ARTICLE 10.-La vàlida celebració de les sessions requereix, en la primera convocatòria, la
presència de la majoria absoluta dels components del Consell amb dret a votar, ja siguen
titulars o suplents, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que siga el
nombre d’assistents.
ARTICLE 11.-El Consell es reunirà amb caràcter ordinari tres vegades a l’any. Podrà
celebrar sessions extraordinàries a decisió de la Presidència o quan ho sol·licite una
quarta part dels representants.
La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
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En cas de que existisca una urgència motivada i relacionada, i així es justifique prèviament
per la presidència en la convocatòria, es podrà convocar amb una antelació d’un dia hábil.

SECCIÓ SEGONA: DE LA PRESA D’ACORDS
ARTICLE 12.- Els acords s’adoptaran per majoria simple excepte per a la proposta de
modificació d’aquests estatuts per a la qual cosa es requerirà majoria absoluta.

TÍTOL V
LES COMISSIONS DE TREBALL
ARTICLE 13.- El Consell reunit, podrà acordar la formació de diverses Comissions
Tècniques i de Treball. Aquestes comissions estudien i elaboren informes sobre algun
tema monogràfic o àrea concreta.
ARTICLE 14.-Les Comissions de Treball es composaran per un nombre variable de
membres, segons la tasca i el volum de feina entre els quals podran figurar aquelles
entitats i persones que, atés l’objecte de la Comissió de Treball, puguen aportar quelcom
rellevant, estiguen interessades, així ho manifesten i que siguen convocades pel Consell,
així com el nombre de tècnics que s’estime oportú.

TÍTOL VI
NOMENAMENT I MANDAT DE REINES I DAMES
ARTICLE 15.- El nomenament i mandat de la reina així com de les dames de les Festes
serà regulat per un protocol que anirà deslligat d'aquests estatuts i que serà aprovat per
alcaldia previ informe del Consell de Festes.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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Queden derogats els Estatuts de l’Organització denominada Comissió Municipal de Festes
de Vinaròs, aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 de gener de 2013

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 acomplit el termini previst a l’art. 65.2 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, cas de ser posterior.
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