
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
         Registre d’Entitats Locals

       núm. 01.081.944

REGLAMENT DEL CONSELL DE LES ARTS I LA CULTURA
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 

PREÀMBUL

La  Constitució  espanyola  de  1978  ha  consagrat  definitivament  els  principis 
fonamentals  que han d’inspirar  l’actuació de tots  els  poders públics,  en 
particular  pel  que  fa  al  dret  de  tots  els  ciutadans  de  participar  en  els 
assumptes públics reconegut en el seu article 23 i a les obligacions dels 
poders públics de promoure les condicions per a que la llibertat i igualtat 
dels individus i grups en que s’integrin, siguin reals i efectius, removent per 
això tots els obstacles que dificultin o impedeixin la seva plenitud i facilitant 
la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social.

Aquests principis consagrats constitucionalment han estat reconeguts posteriorment 
per la legislació reguladora del règim local, per una banda en els articles 24 i 69 de  
la llei 7/85 de 2 d’Abril Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb 
l’àmbit estatal, i per altra en els articles 61 a 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’Abril,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim Local  de 
Catalunya i regula els òrgans de participació sectorial.

Per  això  l’Ajuntament  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  fent  ús  de  les  facultats  que  li  
confereix la legislació vigent de caràcter general i el mateix reglament de Participació 
Ciutadana, considera adient   la creació del Consell Municipal de les Arts i la Cultura.  
Amb el qual, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, vol articular i fer pública la seva  
voluntat d’incrementar la participació dels ciutadans i ciutadanes del municipi en els 
afers públics i la vida col·lectiva de la ciutat en l’àmbit descrit.

La implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la ciutat no es 
pot limitar a escollir els seus representants en les eleccions municipals. La 
millora qualitativa i qualitativa permanent de les arts i la cultura no és una 
responsabilitat exclusiva de l’Administració municipal: la participació activa 
en  entitats  i  associacions,  la  corresponsabilització  en  les  decisions que 
afecten  a  aquest  àmbit,  són  alguns  dels  elements  clau  que  permeten 
configurar una ciutadania conscient i activa, una ciutadania participativa.
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TÍTOL  I.   DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1

1. El Consell de les Arts i la Cultura de Sant Adrià del Besòs, és un òrgan consultiu i  
de participació que integra i recull la pluralitat de grups i interessos de la ciutat en  
l’àmbit  de les Arts i  la Cultura. Es fonamenta en el  principi  de responsabilitat  
compartida, sobre la base d’una confiança mútua entre entitats, ciutadans/es i 
Ajuntament. Ha de disposar d’instruments que garanteixin la seva funcionalitat, 
operativitat i continuïtat.

2. Els objectius generals d’aquest Consell són:

a) Estimular la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vertebraria social 
de la ciutat fomentant la cultura i l’associacionisme.

b) Aprofundir en la cultura política i democràtica, constituint-se en un espai 
d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.

c) Ésser espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per arribar 
a la visió compartida respecte de les línies estratègiques culturals de Sant 
Adrià.

d) Promoure  iniciatives  i  estratègies  culturals  fent  recomanacions  tant  als 
programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.

e) Afavorir  la  proximitat  i  la  confiança  mútua  entre  administracions  i 
ciutadania tot respectant l’autonomia d’ambdues.

f) Afavorir  el  coneixement i  apropament de les diferents realitats  socials i 
territorials.

Article 2

1. El  Consell,  té  un  caràcter  consultiu,  d’informe  preceptiu,  de  formulació  de 
propostes i suggeriments i de canalització de les inquietuds ciutadanes al voltant  
de les arts i la cultura. Les seves funcions són:

 
a) Treballar  per  al  diàleg  i  la  col·laboració  entre  les  associacions  i  la 

ciutadania amb l’Administració pública, especialment la municipal.
b) Detectar necessitats culturals, analitzar-les i emetre informes al respecte, 

en favor de l’interès general de tot el municipi.
c) Demanar  informació  respecte  a  aquells  assumptes  que  els  òrgans 

municipals debatin, aprovin i siguin d’especial interès per al sector.
d) Conèixer  i  fer  el  seguiment  de  processos  participatius  que es  portin  a 

terme a la ciutat que siguin per l’àmbit cultural, així com de les conclusions 
de les comissions de treball.
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e) Treballar  per  a  la  millora  continuada  en  el  sector  de  les  associacions 
culturals  per  a  què  responguin  amb  qualitat  i  responsabilitat  a  les 
necessitats actuals dels ciutadans, les ciutadanes i la ciutat.

f) Proposar procediments per incrementar la participació de les associacions 
i de la mateixa ciutadania en les arts i la cultura municipals.

g) Emetre  informe  sobre  els  assumptes  que  li  siguin  demanats  per 
l’alcalde/essa o el Ple Municipal.

h) Qualsevol altra funció proposada pel Ple municipal.

2. Els  dictàmens  i  demandes  del  Consell  tindran  rang  de  recomanació  per  als 
òrgans del govern municipal, no essent, en cap cas, vinculants.

TÍTOL  II.   ORGANITZACIÓ I  FUNCIONAMENT

Article 3

1. Són òrgans del Consell:
a. la Presidència i la Vice-presidència, 
b. el Consell Plenari 
c. la Comissió Permanent
d. les comissions de treball 

2. L’Ajuntament  de  Sant  Adrià  posarà  a  disposició  del  Consell  una  secretaria 
tècnica, que donarà suport, impuls i dinamització als seus òrgans, i que comptarà 
amb els recursos humans i mitjans materials necessaris. 

Article 4

1. Els  acords  o  resolucions  del  Consell  Plenari  s’adoptaran  sempre  que  sigui 
possible  per  consens.  Si  aquest  no  és  possible  els  acords  es  prendran  per 
majoria  absoluta  dels  i  les  membres  presents  i  se’n  faran  constar  els  vots 
particulars. 

2. El Consell plenari es reunirà almenys un cop cada tres mesos a l’any en sessió 
ordinària  i,  en  sessió  extraordinària  quan  ho  estimi  oportú  a  proposta  de  la 
Presidència o d’un terç de les persones membres.
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Article 5

1. El plenari del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat del 
seu nombre legal de membres amb dret de vot en primera convocatòria i, en 
segona, d’un terç d’aquest nombre.

2. És necessària igualment l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i 
la Secretaria o de les persones que les substitueixin.  

CAPÍTOL.  DE LA PRESIDÈNCIA I LA VICE-PRESIDÈNCIA

Article 6 

1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui. 

Correspon a la Presidència:
a) Convocar  i  presidir  les  sessions  del  Consell  Plenari  i  de  la  Comissió 

Permanent.
b) Formar l’ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix.
c) Representar el Consell.
d) Dirimir els empats amb el vot de qualitat.
e) Donar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords.
f) Té  l’atribució  d’elevar  als  òrgans  municipals  els  informes  preceptius 

aprovats en el marc del Consell Plenari. 

2. La Vice-presidència la nomenarà l’alcalde i  correspondrà a qualsevol  persona 
que no ostenti  un càrrec de regidor/a i proposada per la majoria absoluta del 
Consell Plenari. Assumirà la substitució de la Presidència en supòsits d’absència 
i durà a terme funcions de col·laboració i assistència a la Presidència. Sense que 
en cap cas pugui desenvolupar aquelles funcions que la legislació vigent reserva 
per a càrrecs polítics electes.

Pl. de la Vila 12
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel 93 381 20 04 Fax 93 381 70 56 E-mail st.adria@diba.es
CIF  P-0819300-E

4



Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
         Registre d’Entitats Locals

       núm. 01.081.944

CAPÍTOL. DEL CONSELL PLENARI

Article 7

1. El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell de les Arts i la  
Cultura amb les funcions indicades en l’article 2, així com vetllar per l’assoliment 
dels objectius del Consell, crear les comissions de treball necessàries i discutir i 
aprovar les disposicions i/o propostes de la Comissió Permanent.

2. La  convocatòria  de  les  sessions  anirà  acompanyada  de  l’ordre  del  dia 
corresponent,  que s’haurà d’enviar amb una antelació mínima de quinze dies 
naturals  en  convocatòria  ordinària  i  de  set  dies  naturals  en  convocatòria 
extraordinària. 

Article 81

1. Integren el Consell Plenari, a més de la Presidència i vice-presidència:

a. Un/a regidor/a de cada grup polític municipal. 
b. Un  representant  de  cada  entitat  cultural  inscrita  al  registre  municipal 

d’entitats.
c. Fins  a  cinc  persones  a  títol  individual,  majors  de  16  anys,  escollides 

aleatòriament  del  padró  d’habitants,  tendint  a  la  representació  en  gènere, 
edat i territori.

d. Fins a cinc persones d’especial rellevància i representació de l’àmbit sectorial 
proposades  per  l’alcalde/essa  o  per  qualsevol  membre  del  Consell  i 
aprovades pel mateix Consell.

e. Podran assistir amb veu sense vot, professionals i experts/es, responsables 
polítics  i  tècnics/ques  de  les  àrees  quan  les  temàtiques  a  tractar  així  ho 
requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del plenari.

f. També  podran  participar representants  d’altres  administracions  amb  veu  i 
sense vot. 

2. Totes les sessions del Consell són públiques, tot i que les possibilitats d’intervenir 
només pertoquen als membres nomenats del Consell i a les persones indicades 
pels apartats 1.e i 1.f d’aquest article. 

3. Tots els òrgans del Consell exerciran la seva representativitat coincidint amb la 
legislatura municipal. Això sens prejudici que puguin tornar-ne a formar part en 
els exercicis següents. 

1 Els components als que es refereix els apartats c i d de l'article 8.1 en cap cas podran formar part de l'òrgan 
directiu de cap associació o fundació que realitzi les seves activitats a Sant Adrià de Besòs, ni de cap partit 
polític 
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Article 9

1. Per tal de garantir la funcionalitat i l’equilibri representatiu del Consell  plenari, les 
entitats  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  de  Sant  Adrià  que  sol·licitin 
integrar-s’hi hauran de reunir els següents requisits: 

a. Que les finalitats i activitats principals de l’entitat siguin eminentment culturals.
b. Que acreditin com a mínim en el darrer any, activitats continuades d’àmbit  

cultural i impacte ciutadà que reportin beneficis ciutadans i culturals. 
c. Que les persones que hagin de representar  les entitats  o  grups d’entitats 

siguin proposades nominalment pels seus òrgans de decisió.
d. Que  disposin  d’una  organització  democràtica,  amb  el  suport  d’un  nombre 

mínim de socis.
e. Que sigui conformat per un equip humà majoritàriament de voluntaris.

2. Les entitats representades al Consell hauran de proposar una persona suplent 
de la titular per substituir-la quan aquesta no pugui assistir. La convocatòria de 
les reunions només es farà a nom de la persona titular que s’encarregarà de 
comunicar la seva absència i l’assistència de la persona suplent.

3. La incorporació de representants  de noves entitats  al  Consell   s’acordarà pel 
Consell Plenari en la sessió de renovació. 

Capítol. De la Comissió Permanent

Article 10

1. La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell en la mesura que 
s’encarrega de discutir,  informar i  estudiar  els  assumptes que es debatran al 
Plenari.

2. Les  entitats  de  la  Comissió  Permanent  s’escolliran,  el  dia  de  constitució  del 
Plenari, entre les associacions que hagin mostrat la seva voluntat de ser-hi.

3. La Comissió Permanent estarà integrada per la Presidència, la Vice-presidència, 
la Secretaria Tècnica, i fins a deu persones del Plenari representants d’entitats i  
fins a un màxim de quatre persones de les indicades a l’apartat c i d de l’article 8. 
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4. Per garantir la representativitat de totes les associacions i membres del Consell,  
a  proposta  de  la  Presidència  i  la  Vice-presidència,  el  Plenari  decidirà 
mecanismes per assegurar l’alternança dels representants del Consell Plenari en 
la Comissió Permanent.

5. La Comissió Permanent és l’òrgan responsable d’articular els mecanismes que 
possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Consell; a més te altres 
funcions:

a. Elaborar  els  dictàmens,  les  propostes  de  resolució  i  els  informes  sobre 
matèries que són competència del Plenari.

b. Aprovar les propostes realitzades per la Secretaria Tècnica i que no siguin 
competència del Plenari.

c. La  coordinació  de  les  comissions  de  treball  pertocarà  a  la  Comissió 
Permanent

6. La  Comissió  Permanent  farà  sessions  ordinàries  cada  dos  mesos,  i  les 
extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència o d’un terç de 
les persones membres.

7. La  convocatòria  de  les  sessions  anirà  acompanyada  de  l’ordre  del  dia 
corresponent,  que s’haurà de distribuir entre les persones membres amb una 
antelació mínima de quinze dies naturals. Les sessions extraordinàries hauran de 
ser convocades, com a mínim, vuit  dies hàbils naturals.

De les Comissions de treball

Article 11

1. Les comissions de treball estaran formades pels membres del Consell que ho 
desitgin i per altres persones que, tot i no ser membres del Consell, manifestin el 
seu interès amb l’àmbit o temàtica de la comissió de treball. 

2. Els membres del Consell presents a la comissió de treball acordaran l’admissió 
d’aquestes persones, qui en cas de desacord amb la decisió d’aquests membres, 
podran recórrer davant el Consell Plenari, la decisió del qual serà inapel·lable.

3. El Pla de treball d’aquests grups serà acordat per la Comissió Permanent i els 
resultats de la seva tasca seran presentats a aquesta Comissió que els elevarà 
al Consell Plenari qui podrà prendre els acords convenients.
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