ESTATUTS DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA DE PALAFOLLS
La Constitució Espanyola de 1978 ha consagrat definitivament els principis que han
d’inspirar l’actuació de tots els poders públics, en particular el que es refereix al dret de
tots els ciutadans de participar en els assumptes públics reconegut en el seu article 23, i
ales obligacions dels poders públics de promoure les condicions perquè aquest dret sigui
real i efectiu, facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social.
Aquests principis constitucionals 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,
Reguladora de les Bases de Règim Local i, per altra, en els articles 61 a 65 de la refosa
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( Decret 2/2003 ), instrumentant
dos mecanismes: a) òrgans territorials de gestió desconcentrada ( per facilitar la
participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipal ) i b) òrgans de
participació sectorial ( per facilitar la participació en un àmbit concret ).
En base a això, l’Ajuntament, fent ús d’aquestes facultats, i davant la importància
creixent de la vida cultural de la població, considera necessari crear un canal de
participació en aquest sector, constituint un Consell Sectorial de Cultura, de caràcter
consultiu, que ha d’enriquir l’activitat municipal en establir-se una via de diàleg
permanent amb les persones i entitats pertanyents al mon cultural de la vila.
Amb aquesta finalitat es dicten els presents Estatuts.
Títol I
Disposicions Generals
Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica
El Consell Sectorial de Cultura de Palafolls és un òrgan permanent de participació
sectorial de caràcter consultiu, creat de conformitat amb el que disposen els articles 62 i
63 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’objecte de
facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells
àmbits de l’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cultura.
Article 2.- Objecte
El Consell Sectorial de Cultura té per objecte promoure la cultura, a nivell municipal.
Article 3.- Finalitats
Per a fer efectiu l’objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de
les següents finalitats:

a) Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en el camp de la cultura.
b) Reunir informació, realitzar estudis i anàlisi, debatre i difondre informes sobre la
cultura.
c) Promoure programes i activitats culturals, a la població, que signifiquin un treball
col·lectiu de les diferents entitats, facilitant la coordinació entre elles.
d) Recolzar la projecció exterior de tot allò relacionat amb la cultura.
e) Potenciar la coordinació entre les diferents entitats que actuïn en l’àmbit de la cultura.
Article 4.- Atribucions
Correspon al Consell Sectorial de Cultura, en relació amb el sector material d’activitat
que constitueix el seu objecte, les següents funcions:
a) L’assessorament, proposta i informació de qualsevol assumpte relacionat amb
l’activitat cultural del municipi de Palafolls.
b) Dinamitzar i coordinar l’agenda cultural municipal.
c) Avaluar i examinar l’execució dels projectes i el desenvolupament de les polítiques
impulsades per la Regidoria de Cultura.
d) Proposar l’establiment, modificació, coordinació o millora del calendari cultural,
lúdic o festiu del municipi de Palafolls.
e) Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin
tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de
Palafolls.
Títol II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.- Funcionament
El Consell es regirà per les normes establertes pel Capítol II del Títol I de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, sobre òrgans col·legiats.
El Consell, per a tractar assumptes específics i puntuals podrà demanar l’assistència de
persones de reconeguda vàlua i coneixement en la matèria, les quals tindran veu però no
vot.
Article 6.- Composició
El Consell es composa dels membres següents amb els seus respectius substituts:
a) El President: L’Alcalde o persona en qui delegui.
b) Vocals: - Un representant de cada grup polític municipal.
- El Coordinador de cultura.
- El Tècnic de cultura ( que realitzarà les funcions de Secretari.)
- Sis persones, no necessàriament vinculades a cap agrupació política ni

tampoc a cap associació cultural, les quals podran variar en funció dels
temes a tractar.
Els membres del Consell ho seran per quatre anys i la seva renovació es farà coincidint
amb la renovació de la Corporació.
Els representants dels grups polítics municipals seran designats pel Ple municipal; pel
que fa al Coordinador i al Tècnic de cultura seran aquelles persones que desenvolupin
l’esmentat lloc de treball i en quant a la resta de vocals aquests seran escollits per
unanimitat per la resta de membres del Consell.
Article 7.- Òrgans de Govern
El Govern i l’Administració del Consell s’exercirà pels següents òrgans:
-

el Ple
el President
el Vice-president

Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel secretari, com òrgan
unipersonal d’assessorament i gestió.
Es podran crear Comissions de Treball o estudi quan s’hagi de treballar, aprofundir,
vetllar... en un aspecte concret del desenvolupament de la política cultural del municipi.
Article 8.- 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 per la totalitat de membres del Consell i presidit pel
President.
El Ple s’ha de reunir, com a mínim, quatre vegades a l’any, i es pot reunir en sessió
extraordinària si ho considera oportú el President o bé si ho sol·licita per escrit, com a
mínim, una tercera part dels seus membres.
Seran atribucions del Ple del Consell, les següents:
-

Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Palafolls, formulant
propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals relatives al seu sector
d’activitat.
Emetre informes previs, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en les matèries de
competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.
Proposar l’ampliació del nombre d’entitats representades.
Crear comissions de treball o estudi.
Qualsevol altre competència necessària per a la consecució de les seves finalitats
no atribuïda a altres òrgans del Consell.

Article 9.- El President
La presidència del Consell l’ostentarà l’Alcalde o el regidor/a en qui delegui, i tindrà les
atribucions següents:
- Representar el Consell.
- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la
fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions de la resta de
membres formulades amb la suficient antelació.
- Presidir les sessions, actuar com a moderador en els debats, i suspendre’ls quan
concorrin causes justificades.
- Dirimir amb el seu vot els empats.
- Escollir la persona que ha d’ocupar el càrrec de vice-president
- Exercir qualsevols altres funcions que li siguin expressament delegades pel ple.
Article 10.- El vice-president
És la persona que haurà de substituir al president en els supòsits de vacant, absència o
malaltia, corresponent a un Regidor/a designat per l’Alcaldia.
Article 11.- El Secretari
El Consell té un secretari que serà el tècnic de cultura de l’Ajuntament. En el supòsit
que no pugui assistir serà substituït per un membre de la plantilla de l’Ajuntament.
Són funcions pròpies del secretari:
-

Assistir a les sessions, tenint vot i veu si es un membre del Consell, i només veu
si és un funcionari de l’Ajuntament, limitant-se en aquest cas a efectuar funcions
d’assessorament i assistència.
Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell, per ordre del President, així
com les notificacions als membres.
Rebre qualsevol tipus d’escrits, notificacions, sol·licituds de dades... del Consell.
Preparar els temes a tractar, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
Qualsevulles altres funcions inherents a la seva condició de secretari.

Article 12.- Comissions de Treball
Les Comissions de Treball o Estudi són creades pel Ple del Consell per a temes
específics o actuacions determinades, estant integrades per membres del Consell o
persones proposades per ell, com especialistes en els diferents temes objecte d’estudi
que, a tals efectes, seran designats pel President.
Tindran com a finalitat elaborar informes, estudis o treballs, el resultat dels quals
s’elevaran a l’òrgan de govern del Consell.

Article 13.- Normativa aplicable
En tot allò no regulat en aquestes Bases, s’aplicarà el que estableix la normativa
indicada a continuació, així com tota aquella que sigui aplicable per raó de matèria:
- Decret 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
- Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
- Real Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el regalment d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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