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Núm. 13076
AJUNTAMENT DE ROSES
Anunci de ratificació d’un reglament
Exp.: 4633/13
Codi: 1.1.5.
Mitjançant acord de ple de data 28 d’octubre de 2013, es resolgué
ratificar el Reglament regulador de l’organització i funcionament
del Consell Sectorial de Cultura i Festes. No obstant això, aquest Reglament no entrarà en vigor fins que no hagin transcorregut 15 dies
hàbils després de la seva publicació en aquest Butlletí.
El text íntegre del Reglament és el següent:
“
ANNEX I. REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE
CULTURA I FESTES
CAPÍTOL I. NATURALESA I OBJECTIUS
Article 1. De conformitat amb el que es disposa als 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 les
Entitats Locals, i en el Reglament Orgànic Municipal de Participació
Ciutadana, es constitueix el Consell Sectorial de cultura i festes, com
a òrgan de participació sectorial, que forma part dels òrgans complementaris de l’Ajuntament.
Article 2. Aquest Consell Sectorial de cultura i festes té com objectius:
- Promoure i fomentar la cultura i les tradicions entre els ciutadans.
- Fomentar la relació i la coordinació de les institucions públiques
i les entitats ciutadanes i promoure un intercanvi d’informació
de les seves activitats per tal d’afavorir la coordinació amb la
finalitat de preveure una planificació general.
Aquest òrgan té caràcter consultiu, i els seus informes no seran vinculants per a l’Ajuntament, no obstant això, seran tinguts en compte
pels òrgans i autoritats municipals.
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Article 3. Composició del Consell Sectorial de cultura i festes.
– El President: Regidor delegat de l’Alcalde o Alcaldessa.
– Vocals
a) 10 Representants de les entitats inscrites al Registre Municipal
d’Entitats ciutadanes (RMEC)
b 2 Agents socials amb interès en la matèria ( empresaris)
c) 4 Representants dels partits amb representació municipal.
d) 2 Persones d’especial rellevància i representació en l’àmbit
sectorial
– Secretari: Actuarà com a tal el Secretari de la Corporació (podrà
delegar les seves funcions a un funcionari municipal)
Article 4. Designació dels membres del Consell
Els vocals del Consell de cultura i festes que siguin representants
dels partits amb representació municipal són designats pel Ple de
l’Ajuntament a proposta de l’alcalde o alcaldessa.
La resta de vocals són nomenats també pel Ple, però a proposta de
les entitats i per invitació de l’alcalde o alcaldessa.
Les entitats poden proposar el nomenament d’un vocal suplent, que
substituirà el titular en cas d’absència d’aquell.
Article 5. Els membres del Consell perden aquesta condició:
a) A causa de defunció.
b) Per renúncia.
c) Quan perdi la condició de regidor o regidora de l’Ajuntament.
d) Com a resultat de proposta raonada i acord de l’entitat que representa.
Article 6. Son funcions del Consell Sectorial de cultura i festes:
– Assessorar a l’Ajuntament en els assumptes relacionats amb les
seves funcions .
– Fomentar la participació d’entitats, organismes i particulars en
l’àmbit cultural i de les tradicions a Roses.
- Elaborar informes i propostes sobre la matèria, formular suggeriments i col.laborar en tot allò que fa referència a la programació
d’activitats culturals i festives.
– Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats.
– Analitzar críticament, informar i promoure debats i sensibilitzar
sobre les qüestions claus d’àmbit cultural i de les tradicions.
– Elaborar un programa provisional de les activitats, que serà tramés juntament amb un informe de totes les actuacions que es pro-
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posen a l’Ajuntament pel seu debat i aprovació final.
– Proposar solucions als problemes que es plantegin a l’Ajuntament relatius al sector.
– Estimular el contacte amb els grups, empresaris, representats per
a l’organització d’activitats.
– Aquelles altres funcions que li siguin atorgades pel Ple de l’Ajuntament.
CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 7. El Consell Sectorial de cultura i festes es reunirà ordinàriament una vegada cada sis mesos, prèvia la corresponent convocatòria que realitzarà el President. Es podrà reunir extraordinàriament
cada vegada que ho consideri oportú la Presidència o una tercera
part dels membres del Ple.
Les convocatòries hauran de realitzar-se amb una antelació mínima
de 10 dies hàbils, en el cas de les ordinàries i de 3 en el cas de les
extraordinàries.
Article 8. Els acords es prendran per majoria simple dels membres
assistents.
Article 9. En el no previst en aquest Reglament seran aplicables les
regles generals per al Ple de l’Ajuntament.
CAPÍTOL IV. RÈGIM DE DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL
CONSELL
Article 10. Son drets dels membres del Consell:
– Assistir a les reunions tant ordinàries com extraordinàries que se
celebrin.
– Proposar actuacions en per millorar l’accés dels rosincs a la cultura i les tradicions
i durant els precs i preguntes de totes les
reunions.
– Ser informat i fer propostes sobre el desenvolupament de programes i activitats en l’àmbit cultural i de les tradicions realitzades
pels serveis municipals.
Article 11. Son deures dels membres del Consell:
– Assistir a les reunions que se celebrin.
– Proposar allò que es consideri millor per al municipi, i abstenir-se
de realitzar aportacions que els afavoreixin de manera personal.
– Col.laborar i impulsar plans d’actuació conjunta amb l’Ajuntament i fomentar accions en l’àmbit cultural i festiu.
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Article 12. Es podrà nomenar un moderador que dirigirà els debats.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor una vegada publicat el text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el
termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per
remissió d’allò disposat a l’article 70.2 de la mateixa.”
Roses, 31 d’octubre de 2013
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa
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