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ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 Definició

El Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Inca és un òrgan de participació
oberta,  consultiu,  informatiu  i  d'assessorament  en  tot  el  que fa  relació  a  les
activitats  culturals,  de  recerca,  d'investigació  i  de  creació,  que  afectin  l'àmbit
territorial del municipi d'Inca.

Article 2

La creació d'aquest Consell respon a la voluntat de l'Ajuntament d'aconseguir la
màxima coherència i eficàcia en els programes de promoció i difusió de la Cultura
en termes generals, així com de potenciar totes les manifestacions de la Cultura
pròpia del nostre poble.

CAPÍTOL II - FUNCIONS I COMPOSICIÓ

Article 3  Funcions

Per part de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Inca:

a) Informar sobre els plans, programes i pressuposts municipals de cultura referits
al nostre àmbit territorial.

b) Donar a conèixer al Consell la memòria anual de les gestions realitzades en
aquesta matèria.

c) Coordinar les actuacions de les diferents entitats que treballen en el camp de la
cultura al nostre municipi.

Per part dels membres del Consell:

a) Conèixer els plans municipals de cultura, així com la memòria anual que es
presenti.

b) Les entitats que formen part del Consell han de donar a conèixer les seves
actuacions concretes en les matèries objecte del  consell  així  com els  criteris
pressupostaris dels seus programes.
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c) Formular propostes i criteris de prioritats tècniques i pressupostàries en matèria
de cultura, per tal de ser discutits a la Comissió Informativa corresponent i, si
escau, dictaminar-les per a dur a dur-les a Ple.

d) Impulsar i donar suport a les iniciatives culturals, (sense afany de lucre) per
potenciar  la  seva  presència  i  actuació  en  la  comunitat,  així  com  la  seva
participació en la resolució dels problemes que afectin la promoció i manifestació
dels actes i fets culturals al municipi d'Inca.

Article 4  Composició

El Consell Municipal de Cultura estarà compost per:

* President: el Sr. batle-president de l'Ajuntament d'Inca.

* Vicepresident: el regidor de Cultura.

* Vocals:
  

1 Representant de cada grup polític municipal.
  1 Representant de les entitats locals que fomentin el 

   folklore mallorquí.
  1 Representant de les entitats corals.
  1 Representant de les entitats musicals.
  1 Representant de les associacions o entitats 

   culturals.
  1 Representant de les Associacions de Veïns d’Inca.

El cap del Servei de Biblioteques municipal.
El cronista oficial de la ciutat d’Inca.
1 Representant del Centre Universitari d’Inca.
1 Representant del Bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni.

  5 Persones que a judici de la Presidència es considerin   
   adients per raó de la seva professió o coneixements. 

Article 5

Podran assistir així mateix, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell les
persones que a judici de la Presidència es considerin adequades per raó de la
seva professió o coneixements en funció de les matèries que hagin de ser objecte
d'examen.

Article 6

El  batle  d'Inca,  com  a  president  del  Consell  i  a  proposta  de  les  entitats,
associacions, institucions i  grups polítics,  nomenarà els seus representants al
Consell Municipal de Cultura.

Article 7
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La duració en el càrrec dels membres que formen part del Consell serà de dos
anys,  excepte  els  dels  càrrecs  públics  que  serà  per  l'exercici  que  duri  la
legislatura o càrrec, i  podran ser renovats sempre els que formin part  de les
institucions o associacions que estiguin representades al Consell.

Article 8

El batle adscriurà el personal tècnic de l’Àrea de Cultura un funcionari municipal al
Consell Municipal de Cultura que actuaran, com a assessors els tècnics, i com a
secretari  el  funcionari,  amb veu i  sense vot.  Els correspondrà, així  mateix,  el
correcte funcionament administratiu que afecta el Consell.

Article 9

La  modificació  de  la  composició  del  Consell,  així  com  la  seva  dissolució
correspon exclusivament a l'Ajuntament en Ple.

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

REGLAMENT

Article 1 Convocatòria

El Consell Municipal de Cultura es reunirà en sessió plenària una vegada a l'any i
extraordinàriament quan el president ho consideri pertinent o quan ho sollicitin la
meitat més un dels seus membres.

La convocatòria la farà el secretari del Consell, per ordre del president, amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores i precisarà d'ordre del dia, lloc, data i
hora de la reunió.
En  previsió  de  no  arribar  al  quòrum  necessari,  es  podrà  establir  la  segona
convocatòria del Consell, mitja hora després, en el lloc i data indicats, restant
vàlidament constituït, en aquest cas, qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

Article 2 Acords

Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents.

El Batle decidirà en cas d'empat amb el vot de qualitat.

Article 3 Grups de treball

El Consell podrà acordar la constitució de les comissions o grups de treball, que
consideri necessàries en matèries pròpies de la seva competència.

Formaran part d'aquestes comissions o grups de treball, representants d'entitats
relacionades amb cada tema o sector de població a qui afecti.
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Article 4 Adscripció

El  Consell  s'adscriu  a  l’Àrea  de  Cultura  de  l'Ajuntament  d'Inca,  la  qual
s'encarregarà  que  les  propostes  i  informacions  que  en  sorgeixin  siguin
convenientment tramitades pels òrgans de gestió corresponents.

Article 5

La modificació  parcial  o  total  d'aquest  Reglament  correspon  exclusivament  a
l'Ajuntament en Ple.
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