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Consell de Cultura 

Presentació:

ACORD DE CREACIÓ DEL CONSELL DE CULTURA DE
VALLS

Introducció

La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Valls ha impulsat la creació del
Consell  de Cultura de Valls,  d’acord amb el  que preveuen els  articles  62 i  63 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 els articles 34 i següents del Reglament de
participació ciutadana de Valls. 

Article 1: Denominació i naturalesa

El  Consell  de  Cultura  de Valls  és  un òrgan de participació  de la  ciutadania  en la
política cultural de la ciutat i una eina de coordinació del teixit associatiu cultural.

Article 2: Objecte i funcions

L’objecte del Consell de Cultura és dinamitzar i enriquir l’activitat cultural de la ciutat.
Té com a funcions:

1. Actuar com  a òrgan de consulta i assessorament de la Regidoria de Cultura i
Joventut de l’Ajuntament de Valls i de la Xarxa de Cultura de Valls. 

2. Escollir  els representants del Consell de Cultura a la Junta de Govern de la
Xarxa de Cultura de Valls, i participar en la política cultural de la ciutat a través
d’aquests representants. 

3. Afavorir la comunicació i coordinació entre les entitats culturals de Valls, i dur a
terme projectes que dinamitzin i enriqueixin l’activitat cultural de la ciutat. 

4. Participar en els processos de participació ciutadana de l’Ajuntament de Valls
en l’àmbit cultural, i presentar propostes i suggeriments en matèria cultural a la
Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Valls. 

5. Rebre informació sobre l’acció cultural de la Regidoria de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Valls i de la Xarxa de Cultura de Valls, i fer-ne el seguiment. 
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Article 3: Seu social

El  Consell  de  Cultura  té  la  mateixa  seu  social  que  la  Regidoria  de  Cultura  de
l’Ajuntament de Valls.

Article 4: Composició

El Consell de Cultura està integrat per totes les entitats culturals inscrites al Registre
municipal d’entitats ciutadanes que així ho sol·licitin. Les entitats hauran de nomenar
un representant  i  un  suplent  per  participar  en els  òrgans del  Consell,  que podran
canviar  quan  ho  considerin  convenient,  notificant-ho  prèviament  per  escrit  a  la
Presidència del Consell.

Article 5: Organització

El Consell de Cultura s’organitza en tres òrgans: el Ple, la Presidència i la Secretaria
Tècnica.

1. El Ple està integrat per tots els membres del Consell,  el/la president/a i el/la
secretari/ària tècnic/a, i  té les funcions que s’han descrit  a l’article 2. Al Ple
també  li  correspon  proposar  a  la  Presidència  la  creació  i  composició  de
comissions de treball. 

2. La Presidència  té  com a funcions  coordinar  el  Consell;  convocar,  presidir  i
moderar-ne  les  reunions,  i  designar  els  coordinadors  de  les  comissions  de
treball. 

3. La Secretaria Tècnica, amb veu i sense vot, és ocupada pel responsable tècnic
de  la  Regidoria  de  Cultura  i  Joventut  de  l’Ajuntament  de  Valls.  Té com a
funcions estendre acta de les reunions, tramitar les convocatòries i els ordres
del dia i la documentació de les reunions, i dur a terme qualsevol altra tasca
que se li encarregui relativa a les funcions genèriques de secretaria tècnica. 

Article 6: Representació a la Xarxa de Cultura

El Consell de Cultura ha d’escollir els tres representants de les entitats a la Junta de
Govern de la Xarxa de Cultura de Valls d’entre els membres del Ple del Consell. Els
tres representants han de pertànyer a sectors culturals diversos i s’han d’escollir entre
els  membres  del  ple  que  s’hagin  presentat  voluntàriament  a  l’elecció.  Aquests
representants s’han de renovar cada quatre anys, coincidint amb la constitució de la
nova Junta de Govern de la  Xarxa  de Cultura  de Valls,  després  de les  eleccions
municipals.
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Article  7:  Comissions  de  treball

Les comissions de treball estan integrades pels membres del Consell que hi estiguin
interessats  i  per  altres  persones  proposades  pel  Ple  que  pels  seus  coneixements
puguin fer-hi aportacions rellevants. L’objectiu de les comissions és elaborar informes i
treballs, o desenvolupar projectes sobre un àmbit concret que el Consell li encomani.
La Presidència, a proposta del Ple, nomena el/la coordinador/a de comissió, que té
com  a  funció  dirigir,  dinamitzar  i  representar  el  grup  de  treball  i  trametre  a  la
Presidència els treballs efectuats.

Article 8: Règim de sessions

La  periodicitat  de  les  sessions  ordinàries  del  Consell  és  semestral.  Les  sessions
extraordinàries tindran lloc quan ho consideri oportú la Presidència o quan ho sol·liciti
la majoria de membres mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que
motiva la convocatòria.

El Ple del  Consell es convocarà amb una antelació mínima de quinze dies a la data de
la reunió. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar la documentació necessària perquè els
representants del Consell puguin preparar degudament la reunió.

Règim transitori

Fins que no es posi en funcionament el Registre municipal d’entitats ciutadanes, per
poder formar part del Consell de Cultura les entitats han de presentar la documentació
següent:

1. Sol·licitud, segons model que es facilitarà a la Regidoria de Cultura i Joventut 
2. Còpia dels estatuts, degudament inscrits en el Registre d’associacions de la

Generalitat de Catalunya. L’objecte de l’associació, d’acord amb els estatuts,
ha d’estar relacionat amb la cultura 

3. Acreditació dels càrrecs representatius de l’entitat. 
4. El domicili social de l’entitat ha de ser a Valls. En el cas de tractar-se d’una

entitat amb un àmbit d’actuació superior al terme municipal de Valls, s’haurà
d’acreditar que es té una delegació a Valls, i el seu domicili. 

5. Escrit  signat  pel  president/a  de  l’entitat  nomenant  representant  i  suplent  al
Consell de Cultura. 

A la vista de les sol·licituds i documentació presentada, el titular de la Regidoria de
Cultura resoldrà sobre l’admissió de l’entitat al Consell de Cultura. Només es podrà
denegar l’admissió si no es reuneix algun dels següents requisits:

• No estar inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 
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• Tenir un objecte no relacionat amb la cultura. 
• No tenir domicili a Valls. 

Entitats:

El Ple del Consell de Cultura es va constituir el 5 d’abril amb les entitats següents:

1. AAEET 
2. ALAC 
3. Amics del Ferrocarril de Valls 
4. Artesans de l'Alt Camp 
5. Artistes Vallencs Grup de Nadal 
6. Associació Cultural Sula Antic 
7. Associació Cultural Verge de la Candela 
8. Associació de Criadors d'Aus El Francolí 
9. Associació de Dones de Valls 
10.Associació Memorial Josep Ramon López 
11.Casal Popular la Turba 
12.Centre Aragonès 
13.Centre de Lectura 
14.Colla gegantera el Calçot 
15.Colla Joves Xiquets de Valls 
16.Colla Vella dels Xiquets de Valls 
17.Cor Audite 
18.Cor Divisi 
19.Coral Espinavessa 
20.Coral Infantil Cors Alegres 
21.Coral Terpsícore 
22.Escola de Grallers Colla Joves Xiquets de Valls 
23.Federació d’Associacions de Veïns de Valls i Pedanies 
24.Fundació Ciutat de Valls 
25.Fundació d’Estudis Socials: Valls, Democràcia i Progrés 
26.Grup de Teatre Principal 
27.Institut d'Estudis Vallencs 
28.La Redolta 
29.Llar del Jubilat i Pensionista 
30.Sal Grossa 
31.Societat Coral Aroma Vallenca 
32.Societat Cultural i Recreativa de Picamoixons 
33.Societat de Sant Antoni
34.Unió Anelles de la Flama
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