
 

 

(ESBORRANY)  REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE SANT JOAN D'ALACANT 
 

Exposició de Motius 
 

La Constitució Espanyola estableix l'obligació dels poders públics de facilitar la 
participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social; i 

algo semblant resa la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, si 
bé amb el límit, imposat pel seu article 69.2, que les formes, mitjans i 

procediments de participació que les Corporacions establisquen en exercici de 
la seua potestat d'autoorganització no podran en cap cas menyscabar les 

facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la 
Llei. 

 
Segons els articles 130 i 131 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

l'Entitats Locals, correspon al Ple de la Corporació la capacitat d'acordar 
l'establiment de consells sectorials per a canalitzar la participació dels 

ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals. 
 

L'article 123.1.d) de la vigent Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 
otorga la competència al Ple de l'Ajuntament per a aprovar aquest tipus de 

reglaments. 
 

 
Títol I 

Constitució, finalitats i competències 
 

Article 1. Naturalesa. 
 

El Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant és un òrgan de 

participació, a través del cual, els diferents col·lectius i/o persones relacionades 
amb el sector cultural del municipi poden trobar un fòrum adequat per a 

canalitzar les seues opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, 
propostes, iniciatives, e inquietuds, i que aquestes puguen ser tingudes en 

compte a l'hora de la presa de decisions municipals que els puguen afectar, així 
com conjuminar esforços per a rendibilitzar el treball realitzat en la cerca 

d'objectius comuns. És per tant, un òrgan sectorial de caràcter consultiu amb 
la finalitat d'assessorar en tot el relacionat amb el precitat àmbit. 

 
El Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant està vinculat a la 

Regidoria delegada de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant i el seu 
àmbit de competències s'emmarca dins del municipi. 

 
Article 2. Finalitats i competències. 

 

Les funcions del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant seran les 
d'assessorament i informació de qualsevol assumpte relacionat amb el sector  



 

 

 

cultural que la Presidència decidisca sotmetre a la seua consideració i en la 
qual tinga competències directes aquest Ajuntament, o en el qual sense tenir-

les, s'entenga que l'Administració Local puga servir de llit idoni per a la 
consecució favorable dels objectius previstos, sota el principi de col·laboració 

entre les Administracions Públiques, i especialment sobre les següents 
matèries: 

 
1.- Facilitar, canalitzar i promoure la participació de les persones i de les 

entitats ciutadanes en l'àmbit de l'actuació municipal en matèria cultural. 
 

2. Informar de les necessitats relacionades amb els diferents àmbits culturals, 
estudiar i proposar conjuntament solucions, així com elaborar informes, 

projectes i propostes sobre temes i actuacions municipals d'interès per a la 
cultura. 

 

3.-Participar en l'elaboració d'informes i plans a proposta de la Regidoria i/o el 
Ple de l'Ajuntament, tals com els plans estratègics en matèria cultural i 

patrimonial i realitzar el seu seguiment i evaluació. 
 

4.-Potenciar la coordinació entre les diferents institucions o entitats amb 
funcions i competències culturals, ja siguen públiques o privades. 

 
5.- Assessorament i col·laboració amb la Regidoria de Cultura en les seues 

activitats, i en altres gestions i accions concretes que l'Ajuntament li sol·licite. 
 

6.- Promoure l'educació, la formació i la cultura recolzant-se en la realització de 
cursos, seminaris, conferències, col·loquis, representacions, actuacions i altres 

activitats culturals. 
 

7.- Potenciar i recolzar la creació i producció artística, cultural i de recerca, 

especialment aquelles vinculades al Municipi, o d'interès local i projectar-les a 
nivell nacional i internacional. 

 
8. Proposar les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat de la 

ciutadania en l'accés a la cultura, posant èmfasi en l'equitativa distribució de 
totes les seues manifestacions en els diferents nuclis urbans. 

 
9.- Proposar les mesures necessàries per a promoure, identificar, protegir i 

preservar el patrimoni cultural de Sant Joan, impulsant especialment la 
promoció i normalització de les manifestacions en valencià. 

 
10- Vetlar pel compliment de les Bones Pràctiques en termes d'equitat i 

respecte en la presa de decisions i posta en marxa dels programes. 
 

11.- Qualsevol altra competència que se li atribuïsca al Consell per disposició 

legal o reglamentària. 
 



 

 

 

 
Article 3. Manifestacions culturals. 

 
A l'efecte del present reglament, en cap cas es consideraran manifestacions 

culturals les activitats i festejos relacionats, directa o indirectament, amb la 
xenofòbia, el racisme, o qualsevol tipus de discriminació cap a les persones o 

col·lectius en què aquestes s'integren, per raó de naixement, sexe, religió, 
opinió, llengua, o qualsevol altra condició o circumstància de tipus personal o 

social. 
 

Tampoc es consideraran manifestacions culturals, a l'efecte del present 
Reglament, aquelles activitats o festejos que impliquen, directa o 

indirectament, maltractament als animals. 
 

 

Títol II 
Àmbit d'actuació, organització i funcionament 

 
Article 4. Seu. 

 
El Consell de Cultura té la seua seu on radique la de la Regidoria de Cultura, 

encara que les seues reunions puguen celebrar-se en una altra dependència 
municipal. 

 
L'àmbit territorial d'actuació del Consell de Cultura és el terme municipal de 

Sant Joan 
 

Article 5. Òrgans. 
 

El Consell de cultura tindrà els següents òrgans: 

 
a) El Ple del Consell de Cultura 

b) La Presidència del Consell de Cultura 
c) Les comissions permanents 

d) La Secretaria 
 

Article 6. El Ple. 
 

El Ple és l'òrgan superior del Consell, format per la Presidència i la totalitat dels 
seus integrants. 

 
Ostentarà la Presidència la persona que exercisca l'Alcaldia, que podrà delegar 

en qualsevol dels Regidors o Regidores. L'Alcaldia i la persona que tinga la 
delegació de Cultura tindran la condició de membres nats del Ple del Consell. 

 

Ostentarà la Secretaria una persona membre del propi òrgan o una persona al 
servei de l'Administració Pública Local. 



 

 

 

A més, seran membres permanents del Consell de Cultura: 
a) Una persona representant designada per cadascun dels grups polítics que 

integren la Corporació Municipal. 
b) Una persona representant designada per la Universitat Miguel Hernández 

c) Una persona representant designada per la Universitat d'Alacant 
d) El cronista oficial de la vila 

i) Les persones representants de les comissions permanents. 
 

Amb la finalitat d'assessorar, podran assistir a les reunions del Consell aquelles 
persones amb representació política pertanyents a l'àmbit de la Cultura i 

aquelles altres amb contrastada qualificació en la matèria a tractar a petició 
d'algun dels membres del Consell Municipal de Cultura. 

 
Article 7. La Presidència. 

 

Correspon a la Presidència: 
a) Ostentar la representació del Consell. 

b) Formular l'ordre del dia de les sessions del Ple del Consell, convocar-les i 
presidir-les. 

c) Dirigir i moderar les sessions. Per a açò, concedirà l'ús de la paraula a qui ho 
sol·licite, i ho retirarà quan la intervenció no s'ajuste al punt debatut, o no 

guarde el degut respecte i/o el componiment que la sessió mereix. 
d) Decidir els empats amb el seu vot de qualitat. 

 
 

Article 8. La Secretaria. 
 

Correspon a la secretaria 
 

1) Assistir a les reunions amb veu però sense vot si és una persona funcionària 

al servei de l'Administració Local, i amb veu i vot si la Secretaria de l'òrgan 
l'ostenta una persona membre del mateix. 

 
2) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell per ordre del President, 

així com les citacions als membres del mateix. 
 

3) Alçar i estendre l'acta de les sessions del Consell. 
 

4) Portar el llibre d'actes i la custòdia de tots els documents que interessen al 
Consell, rebent els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, 

les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol una altra classe 
d'escrits dels quals haja de tenir coneixement. 

 
5) Expedir certificacions de les consultes, actes, dictàmens i acords aprovats, 

amb el Vistiplau del President. 

 
 



 

 

 

Article 9. Sessions 
 

El Ple del Consell de Cultura celebrarà, com a mínim, una reunió ordinària 
semestral; i les extraordinàries que es considere oportú, quan la importància o 

urgència dels assumptes ho requerisquen, per iniciativa de la Presidència o 
d'un terç dels seus components permanents. 

 
1. Per a la vàlida constitució del Ple, és necessari l'assistència de la 

Presidència, Secretaria i de la meitat almenys dels seus membres permanents, 
en primera convocatòria; i d'un terç, en segona convocatòria, trenta minuts 

més tard. 
 

Les sessions es convocaran amb un mínim de dos dies d'antelació, mitjançant 
escrit dirigit a les persones que ho integren en el qual conste la relació 

d'assumptes a tractar, data de la sessió, hora i lloc en què se celebre. En la 

convocatòria, s'indicarà on es troba dipositada la documentació precisa. 
 

Seran vàlides les convocatòries realitzades per correu electrònic, que serà la 
forma preferent de convocatòria, sempre que siga acceptat pels seus 

membres. 
 

Les sessions del Ple seran públiques, i obertes a la participació de les persones 
assistents, sota la direcció de la Presidència. 

 
Les convocatòries es faran públiques en la pàgina web municipal i en quants 

mitjans de difusió s'estime oportú, amb l'antelació suficient. 
 

2. El Ple del Consell de Cultura tractarà en cada sessió els assumptes inclosos 
en l'ordre del dia, sense perjudici que puguen debatre's uns altres en les 

sessions ordinàries, prèvia la seua declaració d'urgència per la majoria simple 

dels membres permanents. En cas d'empat, decidirà la Presidència amb el seu 
vot de qualitat. 

 
3. Les convocatòries de les sessions ordinàries inclouran, preceptivament, un 

apartat sobre l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, i un altre de precs i 
preguntes. 

 
 

Article 10. Acords. 
 

1. Els acords s'adoptaran per majoria simple, entenent-se que existeix aquesta 
majoria quan els vots afirmatius siguen més que els negatius. 

 
2. S'entendrà per majoria absoluta, quan els vots afirmatius siguen la meitat 

més un del nombre legal de membres del Consell. 

 
3. Serà necessari el vot de les dues terceres parts del Ple para: 



 

 

 

a) la modificació del Reglament del Consell Municipal de Cultura. 
b) La dissolució del Consell. 

 
Elevant-se al Ple de la Corporació aquesta sol·licitud per a la seua aprovació 

final. 
 

En el no disposat en aquest Reglament, se seguirà la normativa d'aplicació a 
les sessions de l'Ajuntament Ple. 

 
 

Títol III 
Les comissions permanents 

 
Article 11. Funcions de les comissions. 

 

Les comissions tindran com a comesa principal arreplegar les aspiracions, 
propostes, idees i suggeriments de la ciutadania per a la seua submissió al Ple 

del Consell de Cultura o, quan siga pertinent, a la Regidoria de Cultura. 
 

Article 12. Comissions de treball permanents. 
 

Amb l'objectiu de fer més eficient la labor a realitzar, es constitueixen les 
següents comissions de treball permanents, sense oblidar el caràcter 

transversal que caracteritza qualsevol proposta cultural: 
1. Arts plàstiques i visuals. Audiovisual, cinema i fotografia. 

2. Arts escèniques i circenses. 
3. Música 

4. Lletres i còmics 
5. Patrimoni cultural i cultura popular. 

 

Article 13. Cens.  
 

Qualsevol persona interessada en la cultura podrà inscriure's en el cens 
específic d'alguna de les comissions permanents, d'acord amb el següent 

procediment: 
 

a) Per a la primera constitució, s'obrirà un termini de 20 dies naturals, a fi que 
les persones interessades puguen presentar la seua sol·licitud. 

b) Transcorregut el període anterior, es publicarà la llista de les persones que 
integren cada comissió permanent, i es concedirà un termini de deu dies per a 

l'esmena d'errors. 
c) Conclús el procediment descrit, es convocarà per Decret el dia, hora i lloc de 

la constitució de les diferents comissions. 
 

 

 
 



 

 

 

Cap persona podrà ser membre de més d'una comissió permanent. 
 

 
La Regidoria de Cultura habilitarà els mitjans necessaris –materials i personals- 

per a elaborar els censos. 
 

 
Article 14. Eleccions a Ple del Consell de Cultura. 

 
1. Les comissions permanents triaran a les persones que els representaran en 

el Ple del Consell de Cultura, en el qual tindran la condició de membres 
permanents. 

 
2. El dia assenyalat, es formarà una mesa d'edat entre les persones inscrites, 

en la qual exercirà la Presidència la persona de major edat i la Secretaria la 

més jove d'entre aquelles que acrediten haver aconseguit la majoria d'edat, 
que es limitaran a declarar la constitució de les respectives comissions; a 

dirigir el procediment d'elecció de les persones representants permanents en el 
Ple del Consell de Cultura, i a alçar la corresponent acta. L'acta haurà de fer 

constar la relació d'assistents i els acords adoptats. 
 

3. Cada comissió triarà 2 representants (dona i home) amb la finalitat de 
facilitar la representació paritària. 

 
4. El mateix dia de la constitució, podran presentar-se les candidatures, per 

escrit, davant la mesa d'edat, la Presidència de la qual les proclamarà de viva 
veu i les anotarà en una pissarra, de manera que els noms siguen visibles al 

públic assistent. 
 

5. Les persones candidates estan obligades a declarar, responsablement, si es 

presenten en el seu propi nom o en el d'alguna Associació, Col·lectiu, o 
qualsevol altre tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica. Cap 

associació, col·lectiu, o qualsevol tipus d'entitat podrà tenir més d'una persona 
representant. Amb la finalitat de garantir-ho, l'Ajuntament podrà sol·licitar en 

qualsevol moment als representants que acrediten fefaentment la seua 
condició. Les persones que pertanguen a alguna associació, col·lectiu, empresa 

o entitat de l'àmbit de la comissió no podran presentar-se en nom propi com a 
candidates. 

 
6. En cas de presentar-se 2 o menys candidatures, automàticament seran 

proclamades representants totes aquelles persones que s'hagen presentat. 
 

6. En cas de presentar-se més de 2 candidatures es procedirà a una votació. 
Cada assistent podrà votar a una única candidatura. En aquest cas, seran 

designades representants les persones més votades, amb correcció de paritat 

de gènere, quan açò fóra possible. La correcció s'efectuarà triant les  
 



 

 

candidatures de cada gènere que hagen obtingut major nombre de vots. 

 
 

7. En cas d'empat, es repetirà la votació, únicament, respecte de les 
candidatures afectades. 

 
 

Article 15. Organització de les comissions.  
 

1. Correspon als representants establir el calendari de reunions, proposar a la 
Presidència de la comissió l'ordre del dia, i transmetre els informes i propostes 

de cadascuna d'elles a la Regidoria de Cultura o, quan escaigui, al Ple del 
Consell. 

 
2. La Presidència de cada comissió l'exercirà la persona més votada en l'elecció 

de representants. En cas d'absència, li substituirà la persona que, estant 

present, haja obtingut major nombre de vots en la seua elecció. 
 

3. Corresponen a la Presidència les funcions descrites en l'article 7 per a la 
Presidència del Ple. 

 
4. Exercirà les funcions de Secretaria de la comissió la persona representant 

menys votada; i, en cas d'absència, la següent en menor nombre de vots. 
 

Article 16. Dret al vot. 
 

Les persones integrants de cada comissió poden participar en les sessions amb 
veu i amb vot, si bé per a exercir aquest últim dret serà necessari haver 

assistit, com a mínim, a una de les dues sessions anteriors. 
 

Article 17. Quòrum. 

 
Les comissions tindran el mateix règim de funcionament que el Ple, si bé per a 

la seua vàlida constitució, serà necessària, l'assistència almenys de la meitat 
dels seus membres permanents en primera convocatòria i d'un terç en segona 

convocatòria, a més de la meitat dels seus representants. 
 

Article 18. Inscripció en el cens. 
 

Constituïdes les comissions permanents, qualsevol persona podrà inscriure's en 
el cens en igualtat de condicions que la resta. 

 
Títol IV 

Obligacions, durada, i cessament dels membres del Consell 
 

 

 
 



 

 

 

Article 19. Funcions.  
 

Les persones integrants del Ple exerciran les seues funcions amb plena 
autonomia i independència. Els correspon: 

 
a) Assistir, amb veu i vot, a les sessions del Ple. 

b) Presentar propostes i iniciatives. 
c) Participar en les comissions permanents. 

 
Es tracta de càrrecs no retribuïts. 

 
Article 20. Vigència i cessament. 

 
1. El Consell de Cultura de Sant Joan d'Alacant es renovarà cada tres anys, 

amb l'excepció dels membres nats, que romandran com a tals durant tota la 

legislatura. 
 

2. No obstant açò, les persones representants designades pels grups polítics 
podran ser remogudes dels seus càrrecs, discrecionalment, en qualsevol 

moment; en tot cas, cessaran amb cada renovació de la Corporació. 
 

3. La persona representant de la Universitat Miguel Hernández i Universitat 
d'Alacant també podrà ser remoguda del seu càrrec discrecionalment per la 

Universitat. 
 

4. Transcorregut el període per al qual van ser triades, les comissions 
permanents renovaran els seus representants seguint el procediment de 

l'article 14. 
 

5. També cessaran per voluntat pròpia, quan hi haja constància en les actes de 

la seua inassistència a tres sessions del Ple o de la comissió de la qual forme 
part, o a proposta de l'associació o entitat a la qual representen, quan 

desapareguen els requisits que van determinar la seua designació o per 
revocació del mandat que ostentaven, per incompatibilitat sobrevinguda o 

inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics i en els supòsits de vulneració 
manifesta i contrastada de la prohibició de l'article 18.4. 

 
Quan açò succeïsca, l'Alcaldia o la Regidoria de Cultura requeriran 

expressament a la comissió en què s'haja produït el cessament a fi que 
procedisca a l'elecció del nou representant, o representants, fins a completar el 

nombre acordat. 
 

6. Correspon acordar el cessament i el nomenament de les noves persones 
integrants a la Junta de Govern Local. 

 

 
 



 

 

Article 21. 

 
En el no previst en el present Reglament, regirà el que es disposa en el 

Reglament Orgànic del Ple, el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i altres normes del Dret Administratiu que, per la 

seua naturalesa, siguen aplicable; i en el no previst en elles, pel Dret Comú. 
 

La interpretació del present Reglament correspon a l'Ajuntament, que resoldrà 
qualsevol dubte mitjançant resolució de l'Alcaldia. 

 
 

Disposició Final Primera.- La sessió constitutiva del Consell de Cultura de 
Sant Joan tindrà lloc dins dels 60 dies següents a la publicació del present 

Reglament, una vegada constituïdes les comissions permanents. 
 

Prèviament, es convidarà a les entitats al fet que es refereix l'article 6 perquè 

designen a les persones que els representen i als grups polítics amb 
representació municipal. 

 
Disposició Final Segona.- El còmput del mandat de les persones integrants 

del Consell de Cultura començarà el mateix dia de la seua constitució. 
 

Disposició Final Tercera.- Sense perjudici de l'exposat en l'article 21.1, el 
primer mandat, després de la constitució del Consell de Cultura, serà de tres 

anys. 
 

Disposició Final Quarta- El present Reglament, després de la seua aprovació 
definitiva, entrarà en vigor l'endemà al de la seua completa publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província.  


