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Referència: 2780/2018

Procediment: Reglamentos

Interessat:  

Representant:  

UNIDAD ADMINISTRATIVA (CULTURA)  

 
Convocatòria de les reunions per a la constitució de les Comissions Permanents del 
Consell de Cultura d’Alcoi.  

 
El Consell de Cultura d’Alcoi és un òrgan municipal constituït per al desenvolupament i 
aplicació d’una política cultural participativa a partir de la relació de diferents agents i 
col·lectius culturals, entès com a instrument d’assessorament, de disseny, d’avaluació i de 
creació artística. 

El Consell de Cultura d’Alcoi té com a objectiu ordenar, regular i prioritzar les metes de 
l'acció cultural de la ciutat d'Alcoi i la seua relació amb l'acció de la resta dels agents 
culturals, col·lectius i entitats de la cultura alcoiana i amb els destinataris del servei públic 
de cultura.

El Consell tindrà els òrgans següents:

a) El Ple del Consell
b) La Presidència del Consell
c) Les comissions permanents

Les comissions tindran com a comesa principal arreplegar les aspiracions, propostes, idees 
i suggeriments de la ciutadania per al seu sotmetiment al Ple de l’Ajuntament o, quan siga 
pertinent, a la regidoria de Cultura.

Es constituiran les següents comissions de treball permanents:

1. Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny
2. Comissió d’Arts Escèniques
3. Comissió d’Audiovisuals i Música
4. Comissió de Lletres i Literatura
5. Comissió de Patrimoni Material i Immaterial  
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Qualsevol persona interessada en la cultura podrà inscriure’s en el cens específic d’alguna 
de les comissions permanents, d’acord amb el procediment següent:

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 10 dies per a l’esmena d’errors.

c) Conclòs 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.  

 
Aquesta Alcaldia, RESOL:  

 
Primer. Convocar les reunions per a la constitució de les Comissions Permanents del 
Consell de Cultura d’Alcoi, al Casal de Sant Jordi, al carrer Sant Miquel, 60; amb el següent 
calendari:

Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny – 17 d’abril – 18.00 hores
Comissió d’Arts Escèniques – 18 d’abril – 18.00 hores
Comissió d’Audiovisuals i Música – 19 d’abril – 18.00 hores
Comissió de Lletres i Literatura – 25 d’abril – 18.00 hores
Comissió de Patrimoni Material i Immaterial – 27 d’abril – 18.00 hores  

 
  

Ho mana i signa l’Alcalde-President, i jo, com a Secretària, ho certifique.
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