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Declaració d'intencions

Instruccions del Consell de Cultura d’ALCOI
El Consell de Cultura 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.
És obvi dir que qualsevol consell ha de disposar d’un pla estratègic, i més si és
seguit de l'adjectiu cultural. S’ha de realitzar des d'un determinat llindar
conceptual i metodològic. En aquest sentit, aquest pla també ha d'orienta-se a
considerar les dimensions de l'acció cultural com a eina per a la consecució de
determinades finalitats, com ara el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat,
la construcció de ciutadania.
Per contra, en aquest pla es considera la cultura com a focus principal, com bé
essencial per ella mateixa. Prenent com a base l'article 44.1 de la Constitució
espanyola de 1978, “els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la
cultura, a la qual tots tenen dret”, i els articles 22 i 27 de la Declaració
Universal dels Drets Humans de 1948, “tota persona té dret a prendre part
lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts”, i
considera la cultura com el substrat de la llibertat i la condició essencial per al ple
desenvolupament de la personalitat humana.
Entenem la cultura com a meta o concepte antropològic que incloga en sentit
ampli tota la creació humana, els valors, els hàbits, i la seua plasmació en
societats i formes.
En l'àmbit del Consell de Cultura l'acció cultural que sorgisca d’aquest estarà
definida pels àmbits d'acció del Departament de Cultura d'una administració
pública, que bàsicament arrepleguen els conceptes de Patrimoni i Arts.
D'aquesta concepció, es deriva la relació de tasques essencials de
l'administració: la conservació, el coneixement i la difusió del patrimoni, d'una
banda; el foment de la creació artística i el foment de la pràctica i el gaudi de
l'activitat artística i cultural per a tots els ciutadans i totes les entitats culturals de
la
ciutat.
El concepte “patrimoni” inclou, almenys, el patrimoni històric, artístic,
arquitectònic, moble, arqueològic, musical, escènic, documental, bibliogràfic i
immaterial; I quan es parla d'arts i activitat artística, s'hi engloben les diferents
àrees en les quals aquestes es realitzen: arts plàstiques, audiovisuals, escrites,
escèniques, musicals… i tots aquells encreuaments entre les disciplines.
Amb aquestes premisses conceptuals, es tracta de construir un consell que
treballe en la redefinició rigorosa dels continguts del servei públic de cultura, en la
distribució funcional de l'execució d'aquest servei i en el compliment de les
tasques essencials dels equipaments culturals de la nostra ciutat, així com en la
priorització assenyada i viable de noves iniciatives i creació d'infraestructures.

El punt de partida de qualsevol consell és el coneixement, anàlisi i diagnòstic de
la situació, a partir dels quals es puga establir un horitzó desitjat i l'aposta per les
línies i les accions a desenvolupar per a aconseguir-ho.
L’Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi ha realitzat un treball de recopilació,
estudi, anàlisi i síntesi de diferents processos, estudis i treballs realitzats a Alcoi,
que han tingut la participació de diferents sectors dels agents culturals, socials i
ciutadans.
Alcoi ha realitzat en els últims trenta anys un esforç important en la rehabilitació i
revaloració del patrimoni cultural, en el desenvolupament museístic, en la
conservació del patrimoni, en l'articulació normativa, en la construcció
d'equipaments de proximitat i en l'oferta continuada als ciutadans d'una
programació àmplia, variada i de qualitat.
La millora dels serveis, equipaments i programacions requereix nous sistemes de
coordinació i de gestió que eviten duplicitats, d'una més efectiva comunicació al
ciutadà i d'un procés de reflexió sobre els desequilibris que puga haver-hi en les
diferents zones d'Alcoi o entre disciplines artístiques.
El desenvolupament del sector cultural també necessita un marc de suport als
creadors, a la indústria i als gestors culturals, que afavorisca el seu progrés i
sostenibilitat, els dote de noves eines i cree les bases d'un sector més ampli i
capaç de generar riquesa econòmica, ocupació i cohesió social.
La nostra ciutat també disposa d’una destacada presència d'activitat artística
aficionada i amb un important moviment associatiu cultural, que necessiten el
suport de les administracions públiques. A més, és necessari promoure la
participació del ciutadà en la programació i la seua formació com a espectador
crític per a gaudir, créixer i enriquir-se personalment i col·lectivament amb la
cultura.
Tot i la situació socioeconòmica actual, aquest pla estratègic ha de servir per a
construir, estimular, crear i fomentar un teixit associatiu cultural de qualitat. Amb
objectius a curt, mitjà i llarg termini que faciliten un desenvolupament estratègic
real.
Per això, es tracta d'un pla ambiciós en els seus plantejaments i rigorós a l'hora
de dissenyar les accions que cal dur a terme. Així, totes les estratègies i línies
d'acció es dibuixen en un horitzó ampli i flexible en el temps, amb accions inicials
que permeten el desenvolupament econòmic i social d'Alcoi a través de la cultura
i amb recursos propis. Tot açò converteix aquest pla en un document viu, amb
accions plantejades per als pròxims anys, i amb un horitzó temporal obert, que li
permetrà adaptar-se a les circumstàncies econòmiques que ara mateix es
presenten incertes.
Així mateix, el Consell de Cultura pretén tenir la implicació de tota la corporació
municipal, de tots els serveis i seccions de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
d'Alcoi i amb la participació de les diferents administracions públiques, agents,
creadors i empreses culturals d'Alcoi, i com no pot ser de cap altra manera, de
tota la ciutadania, amb propostes que impliquen recórrer un camí compartit, com
ha de ser necessàriament.

I, al mateix temps, i per tancar aquest preàmbul, també ha de quedar patent en
aquest document i en aquesta declaració d'intencions, que aquest document és
viu i es podrà modificar i millorar tantes vegades com es considere oportú i siga
necessari.

2 – Reglament del Consell de Cultura d’ALCOI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Disposicions generals
Constitució, finalitats i competències
Àmbit d'actuació, organització i funcionament
Les comissions permanents
Representants de les comissions permanents
Obligacions, durada i cessaments dels membres

REGLAMENT DEL CONSELL DE CULTURA D’ALCOI
Disposicions Generals

I.

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 un instrument
d’assessorament, de disseny, d’avaluació i de creació artística.

II.

El Consell de Cultura d'Alcoi es crea d'acord amb la normativa estatal
establerta en la Constitució Espanyola de 1978 (articles 9.3, 23, 48 i 105);
en la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (articles 18, 25 i
69 a 72); així com en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (article 83.4); i en el
Reial Decret 2568/1968 (articles 130 i 131) pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

III.

De la mateixa manera, s'estableix en el marc de la normativa autonòmica a
partir de la Llei Orgànica 5/1982, de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana (article 9.4); la Llei 2/02015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana (articles 43 a 50); i de la Llei 8/2010, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana (articles 25.b, 31.4, 2º paràgraf , 137, 140 i 141).

IV.

En l'àmbit local, el Consell de Cultura d'Alcoi se sustenta en el Reglament
de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alcoi.

V.

Finalment,

l'òrgan

municipal

pren

en

especial

consideració

les

recomanacions establertes per l’Organització de les Nacions Unides en la
seua 19a reunió a Nairobi de 1976, relatives a la participació i la contribució
de les masses populars en la vida cultural.

Títol I
Constitució, finalitats i competències
Article 1
L'Ajuntament d'Alcoi constitueix el Consell de Cultura d'Alcoi, amb la composició
i atribucions que s'arrepleguen en aquest Reglament, com un òrgan de
naturalesa consultiva i assessora, sempre en coordinació amb el govern.
Article 2
El Consell de Cultura d'Alcoi tindrà les atribucions següents:
Actuar com a òrgan consultiu i d'assessorament en les actuacions i
decisions que haja d'adoptar la Regidoria de Cultura i l'Ajuntament d'Alcoi, en
l'exercici de les seues competències en matèria cultural i patrimonial.
a)

Fomentar i canalitzar la participació de les persones i dels diferents sectors
socials i també de les diverses associacions.
b)

Potenciar i donar suport a la creació i la difusió artístiques al municipi, en
totes les seues manifestacions i projectar-la a nivell nacional i internacional.
c)

Proposar les mesures necessàries per a aconseguir la igualtat de la
ciutadania en l'accés a la cultura, tot posant l’èmfasi en l'equitativa distribució de
totes les seues manifestacions en els barris i partides.
d)

Fomentar les manifestacions culturals pròpies de l'àmbit territorial de la
seua competència, tot parant especial esment a la promoció i normalització de
les manifestacions en valencià.
e)

Participar en l'elaboració d'informes i plans a proposta de la Regidoria i/o
el Ple de l'Ajuntament, com ara els plans estratègics en matèria cultural i
patrimonial.
f)

Proposar les mesures necessàries per a promoure, identificar, protegir i
preservar el patrimoni cultural d'Alcoi.
g)

Vetlar pel compliment de les Bones Pràctiques en termes d'equitat i
respecte en la presa de decisions i la posada en marxa dels programes.
h)

Fomentar i canalitzar la participació i les propostes en matèria de
mecenatge.
i)

Article 3
A l'efecte d’aquest reglament, en cap cas es consideraran manifestacions
culturals les activitats i festejos relacionats, directament 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 no es consideraran manifestacions culturals, a l'efecte d’aquest
Reglament, aquelles activitats o festes que impliquen, directament o
indirectament, maltractament als animals.

Títol II
Àmbit d'actuació, organització i funcionament
Article 4
El Consell de Cultura té la seua seu on estiga situada la de la Regidoria de
Cultura, lloc en el qual se celebraran habitualment les sessions, sense perjudici
que, quan l'assistència de públic prevista o qualsevol altra circumstància així ho
requerisca, puguen celebrar-se en una altra dependència municipal.
L'àmbit territorial d'actuació del Consell és el terme municipal d'Alcoi.
Article 5
El Consell tindrà els òrgans següents:
a) El Ple del Consell
b) La Presidència del Consell
c) Les comissions permanents

Article 6
El Ple és l'òrgan superior del Consell, format per la Presidència i la totalitat dels
seus integrants.
Exercirà la Presidència la persona que exercisca l'Alcaldia i, en la seua
absència, la delegada de Cultura. Ambdues tindran la condició de membres nats
del Ple del Consell.
A més, seran membres permanents del Consell:
Una persona representant designada per cadascun dels grups polítics
que integren la Corporació Municipal.
b)
Les persones representants de les comissions permanents (titular i
suplent).
a)

El Ple de l'Ajuntament d’Alcoi podrà designar com a membres del Consell a
persones físiques rellevants per les seues aportacions a la cultura de la ciutat,
de reconegut prestigi, després de la proposta i aprovació prèvia de les
Comissions, amb un nombre màxim de 6.

Els nomenaments d'aquestes personalitats per part de la corporació municipal,
hauran de ser confirmats per la majoria simple del Ple de l'Ajuntament.
Es dotarà d'una partida al pressupost anual del Consell de Cultura, per a les
despeses i dietes d'aquestes persones en cas que visquen fóra de la nostra
ciutat.
Article 7

Correspon a la Presidència:
a) Tenir 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 la

sol·licite, i li la retirarà quan la intervenció no s'ajuste al punt debatut, o no
guarde el respecte degut i/o les bones formes que la sessió mereix.
d) Decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

Article 8
El Ple del Consell celebrarà, com a mínim, una reunió ordinària quadrimestral; 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.
Article 9
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l'assistència de la
Presidència, la Secretaria i de la meitat almenys dels seus membres
permanents, en primera convocatòria; i d'un terç, en segona convocatòria, trenta
minuts més tard.
1.

Les sessions s’hauran de convocar amb un mínim d’antelació de set dies
laborables, mitjançant un escrit adreçat a les persones que l'integren, en el qual
conste la relació d'assumptes que s’hi tractaran, la data de la sessió, l’hora i el
lloc en què se celebre. En la convocatòria, s'haurà d’indicar on es troba
depositada la documentació necessària.
Seran vàlides les convocatòries realitzades per correu electrònic, que serà el
mitjà preferent de convocatòria.

Les sessions del Ple seran públiques i obertes a la participació dels assistents,
sota la direcció de la Presidència.
Actuarà com a Secretari/ària del Consell una persona funcionària de la
Regidoria de Cultura, designada per Decret.
Les convocatòries es faran públiques en la pàgina web municipal i en els mitjans
de difusió que es considere oportú, amb l'antelació suficient.
El Ple del Consell tractarà en cada sessió els assumptes inclosos en
l'ordre del dia, sense perjudici que s'hi puguen debatre d'altres a les sessions
ordinàries, després de la la seua declaració d’urgència prèvia per part de la
majoria simple dels membres permanents. En cas d'empat, decidirà la
Presidència amb el seu vot de qualitat.
2.

Les convocatòries hauran d’incloure, preceptivament, un apartat sobre
l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, i un altre de «Torn obert de paraules».
3.

Article 10
Els acords consultius s'adoptaran per majoria simple (més vots positius que
negatius) de les persones assistents a la sessió, amb l'excepció del que
estableix el paràgraf següent.
Les propostes de modificació del present Reglament exigiran, en tot cas,
una majoria dels dos terços del nombre legal de membres permanents del
Consell, com a requisit previ i necessari per al seu sotmetiment al Ple de
l'Ajuntament, que és qui ha d'aprovar la modificació dels reglaments en última
instància i en qualsevol cas.
1.

La persona que exercisca la Secretaria del Ple del Consell alçarà l’acta
corresponent de cada sessió.
2.

Títol III
Les comissions permanents
Article 11
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.

Article 12
Es constitueixen les comissions de treball permanents següents, de conformitat
amb allò que estableixen els articles següents:
1. Comissió d’Arts Plàstiques i Disseny
2. Comissió d’Arts Escèniques
3. Comissió d’Audiovisuals
4. Comissió de Lletres i Literatura
5. Comissió de Patrimoni Material i Immaterial

Article 13
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 no 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
El dia assenyalat, es formarà una mesa d'edat, en la qual exercirà la
Presidència la persona de major edat i la Secretaria la més jove 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, i a alçar l’acta
corresponent. L'acta haurà de fer constar la llista d'assistents i els acords
adoptats.
Article 15
Constituïdes les comissions permanents, qualsevol persona podrà inscriure's en
el cens en igualtat de condicions que la resta.

Article 16
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
Les comissions tindran el mateix règim de funcionament que el Ple, si bé per a
la seua vàlida constitució, serà necessària, a més del quòrum assenyalat en
l'article 9, l'assistència de la meitat dels seus representants.

Títol IV
Representants de les comissions permanents
Article 18
Les comissions permanents hauran de triar les persones que els
representaran en el Ple del Consell, en el qual tindran la condició de membres
permanents.
1.

Cada comissió triarà entre 2 i 6 representants, amb la finalitat de facilitar
la representació paritària.
2.

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.
3.

Les persones candidates estan obligades a declarar, responsablement, si
es presenten en nom propi o en representació d'alguna associació, col·lectiu,
empresa o qualsevol altre tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica. Cap
associació, col·lectiu, empresa 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 s’hi podran presentar en nom propi com a
candidates.
4.

En cas de presentar-se 6 o menys candidatures, automàticament seran
proclamades representants totes aquelles persones que s'hi hagen presentat.
5.

En cas de presentar-se 7 o més candidatures, es procedirà a una votació.
Cada assistent podrà votar a una única candidatura. En aquest cas, seran
6.

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 (A
manera d'exemple: en cas que siguen 6 persones les triades, seran els 3 homes
més votats i les 3 dones més votades).
En cas d'empat, es repetirà la votació, únicament respecte de les candidatures
afectades.
Article 19
Correspon als representants materialitzar el funcionament de les
comissions permanents. Per a açò establiran el calendari de reunions,
proposaran a la Presidència de la Comissió l'ordre del dia, i transmetran els
informes i propostes de cadascuna d'elles a la Regidoria de Cultura o, quan siga
pertinent, al Ple del Consell.
1.

La Presidència de cada comissió l'exercirà la persona més votada en
l'elecció de representants. En el cas arreplegat en l'article 18.5, es procedirà a
una votació entre les persones que hagen obtingut representació per a triar la
Presidència. En cas d'absència, la substituirà la persona que, estant present,
haja obtingut major nombre de vots en la seua elecció.
2.

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

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.
4.

Títol V
Obligacions, durada i cessament dels membres del Consell
Article 20
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 21
El Consell de Cultura d'Alcoi es renovarà cada dos anys, amb l'excepció
dels membres nats, que romandran com a tals durant tota la legislatura.
1.

No obstant això, les persones representants designades pels grups
polítics i les de reconegut prestigi i entitats publiques o privades, nomenades pel
Ple de l'Ajuntament, podran ser remogudes dels seus càrrecs, discrecionalment,
en qualsevol moment; en tot cas, cessaran amb cada renovació de la
Corporació.
2.

Transcorregut el període per al qual van ser triades, les comissions
permanents renovaran els seus representants seguint el procediment de l'article
18.
3.

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
formen 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 posseïen; 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.
4.

Quan açò succeïsca, l'Alcaldia o la Regidoria de Cultura requeriran
expressament 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.
Correspon acordar la remoció i el nomenament de les noves persones
integrants al Ple de l'Ajuntament.
5.

Article 22
En allò no previst en aquest Reglament, regiran les normes del Dret
Administratiu que, per la seua naturalesa, hi siguen aplicables; i en allò no
previst en aquestes, pel Dret Comú.
La interpretació d’aquest Reglament correspon a l'Ajuntament d’Alcoi, que
resoldrà qualsevol dubte mitjançant una resolució d’Alcaldia, a proposta de la
Regidoria de Cultura.
Disposició Final Primera.- La sessió constitutiva del Consell de Cultura d'Alcoi
tindrà lloc dins dels 60 dies següents a la publicació d’aquest Reglament, una
vegada constituïdes les comissions permanents.

Prèviament, es convidarà les entitats a què es refereix l'article 6 perquè
designen les persones que els representen i els grups polítics amb
representació municipal, a fi que proposen les persones rellevants que hagen de
formar part del Consell, que seran designades pel Ple de l'Ajuntament.
Disposició Final Segona. El còmput del mandat de les persones integrants del
Consell començarà el mateix dia de la seua constitució.
Disposició Final Tercera. Sense perjudici del que s’ha exposat en l'article 21.1,
el primer mandat, després de la constitució del Consell, serà de tres anys.
Disposició Final Quarta. Aquest Reglament, després de la seua aprovació
definitiva, entrarà en vigor l'endemà de la seua completa publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

