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SECRETARIA
Núm Exp:X2017001373

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1r.
1. El Consell Municipal del Teatre Cirvianum és un òrgan de participació sectorial,
creat a l’empara d’allò que preveuen els arts. 3 del Reglament de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Torelló i 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit de
la cultura i, en concret, del teatre municipal, al compliment del mandat de l’art. 9.2.
de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics, entre d’altres,
l’obligació de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política i social i
a l’article 23 de la mateixa norma, que estableix que els ciutadans tenen dret a
participar en els afers públics, a més de, per mitjà de representants elegits en
eleccions periòdiques per sufragi universal, de manera directa.
Article 2n.
El Consell Municipal del Teatre Cirvianum de Torelló és de caràcter consultiu i assessor,
compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit
municipal.
El Consell Municipal del Teatre Cirvianum és l’òrgan a través del qual les diferents
entitats i el teixit cultural poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i
demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de la cultura en relació al
teatre municipal , a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que
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Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es
podrà interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
d’aquesta publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es
podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El text del Reglament esmentat, és el que es transcriu a continuació i que s’ha tramès
al BOP de Barcelona per a la seva publicació.

B

Per Decret de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2017, s’ha declarat l’efectivitat de
l’acord d'aprovació del Reglament regulador del Consell municipal del teatre
Cirviànum, ja que ha transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin
formulat reclamacions ni suggerments.

A

ANUNCI

estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té Torelló i la
capacitat del seu potencial humà i material.
Article 3r.

El domicili del Consell s’estableix
plaça Nova, 11

a l’hotel d’entitats Josep Bardolet amb adreça a la

Podrà ser modificat per Acord del Ple a proposta del Consell.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
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Article 4t.

Data 27-11-2017

1. La promoció i el desenvolupament del Teatre Cirvianum en benefici de tota la
població.
2. Promoure i donar suport a les associacions i les entitats culturals amb l’objecte
d’estimular l’activitat d’arts escèniques i visuals al municipi i aconseguir una
oferta variada.
3. Impulsar els plans de millora, construcció, conservació, reparació i administració
de les instal·lacions del Teatre Municipal de propietat municipal.
4. Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries de la regidoria per
una més eficaç racionalització dels recursos econòmics que l’ajuntament destina
a l’activitat cultural d’arts escèniques.
5. Proposar activitats per ser incloses en la campanya representativa d’espectacles
del Teatre.
6. Donar compte de la memòria d’activitats i programació del Teatre Cirvianum.

A

El Consell Municipal del Teatre Cirvianum té per objecte:

El Consell podrà funcionar en Plenari o mitjançant Grups de Treball.
Article 6è.
Integren el Plenari del Consell Municipal del Teatre Cirviànum: :
 El president o la presidenta que recau en el/la regidor/a de cultura de l’Ajuntament
de Torelló.
 Secretari: el de l’Ajuntament o funcionari a qui delegui.
 El Cap de Cultura, amb veu i sense vot.
 Una persona en representació de cada grup polític representat a l’ajuntament.
 Els representants de les Entitats legalment constituïdes que tenen activitat al
municipi en l’àmbit de les arts escèniques i visuals que s’indiquen a continuació :
-Xarxa de Torelló.
-Nou 69 Teatre

B

Article 5è.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

En cas de dissoldre’s una Entitat el representant serà donat de baixa del Consell a
través d’una acord que haurà d’aprovar el plenari del Consell.
En cas que es constitueixin noves entitats en l’àmbit de la Cultura que exerceixin
activitats dins del municipi de Torelló, podran formar part del Consell Participatiu
sempre que ho sol.licitin i el Plenari del Consell ho aprovi.
Article 7è.
Integren el Plenari del Consell Municipal del Teatre Cirviànum:
 La Presidència
 La Vicepresidència (substituirà al president/a en cas d’absència)
 Els Vocals
La presidència del Consell correspon al regidor o regidora responsable de l’Àrea de
Cultura. La Vicepresidència serà elegida per i entre les persones que formin el
Plenari en representació dels grups polítics representats a l’ajuntament o en
representació de les Entitats legalment constituïdes.
Són funcions de la Presidència:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i
dirimir els empats amb el vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Ostentar la representació del Consell en tots els actes i procediments que
calgui.
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Tant els representants dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament com els
representants de les entitats seran renovats quan es renovi la Corporació municipal
a conseqüència de la celebració d’eleccions.

Data 27-11-2017

Els representants de les Entitats seran renovats en cas de renovació de la Junta de
l’Entitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els membres del Consell Municipal que ostenten el càrrec en funció de membres
de la Corporació, seran renovats en el supòsit de renovació de la Corporació
Municipal o del cessament en les seves competències. Igualment es procedirà
respecte el personal funcionari o laboral designat en funció de la responsabilitat ,
atribucions o funcions pròpies del lloc de treball.

B

La designació dels membres del Consell serà realitzada per la presidència a
proposta dels diferents col·lectius que hi ha representats.
Per cada lloc de vocal s’haurà de designar un representant titular i un representant
suplent. El representant suplent substituirà el titular en casos de vacant, absència,
malaltia o altres motius justificats

A

-SSS...Teatre
-Cia.Loropardos.
-Associació Teatre Essela.
-Fundació Cinema de Muntanya
-Escola Arts Plàstiques.
-Escola de Música.

Article 8è.
1.

Atesa la diversitat de funcions i de camps d’actuació del Consell i per tal
d’aconseguir una més gran operativitat, es podran constituir diferents Grups de
Treball per a temes o estudis específics.

2.

El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts pel plenari en
funció de les línies de treball i/o les prioritats d’actuació del Consell.

3.

Els Grups de Treball estaran integrats per membres del Consell i/o persones
proposades per aquests com a especialistes en els diferents temes objecte
d’estudi.

4.

Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i els seus informes al
Plenari del Consell.

RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 9è.
1. El Ple del Consell Municipal del Teatre Cirviànum s’haurà de reunir dues vegades
a l’any en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, sempre que la presidència ho
consideri necessari o ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.
2. El plenari del Consell fixarà el règim de les sessions ordinàries, la convocatòria de
les quals es farà amb una antelació de set dies i anirà acompanyada de l’ordre del
dia, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i, si s’escau, de la documentació
pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació mínima serà de quaranta-vuit
hores.
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La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar puntualment a
d’altres regidors/es, responsables tècnics municipals, responsables d’entitats i
professionals a participar a les sessions plenàries del Consell, amb veu però sense
vot.

Data 27-11-2017

Els membres, i els seus suplents, així com el/la secretari/ària del Consell seran
nomenats per la presidència del Consell, a proposta de l’òrgan competent de les
respectives entitats a les quals representi i es donarà compte al Ple.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El/La Secretari/ària, ho serà al mateix temps del Plenari com dels Grups de Treball.
Tindrà veu en les qüestions que se li formulin, però no vot .

B

La Vicepresidència té com a funció específica la substitució de la presidència amb
tots els seus drets i deures, en casos de malaltia, absència o delegació d’aquesta.

A

d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin adoptat.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de treball,
de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el
tractament d’un tema ho faci aconsellable.

Article 10è.

Article 12è.
Els acords del Plenari s’adoptaran per majoria dels assistents, i pel seu propi caràcter
consultiu es podran aportar vots particulars.
Article 13è.
El/La Secretari/ària del Consell aixecarà l’acta de cada sessió, en què hi figuraran els
acords adoptats i les incidències que s’hagin pogut produir.
Les actes seran signades per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència i seran
sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessió següent.
Els seus membres hauran de guardar reserva de les deliberacions . Els acords es faran
públics al portal de transparència de l’ajuntament i la seva publicitat s’adequarà a la llei
de protecció de dades de caràcter personal
Article 14è.
El Consell Municipal del Teatre Cirviànum haurà de fer una valoració de la tasca duta a
terme cada dos anys.
El Consell Municipal del Teatre Cirviànum podrà disposar d’un espai a la pàgina web de
l’ajuntament de Torelló, al butlletí municipal i a Ràdio Ona.
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Es considerarà que el Plenari del Consell Municipal quedarà vàlidament constituït en
sessió, amb l’assistència mínima de la meitat més un dels seus membres. En segona
convocatòria, que tindrà lloc deu minuts més tard de la senyalada en la primera, es
considerarà vàlidament constituïda amb la presència de la presidència i el/la
Secretari/ària.

Data 27-11-2017

Article 11è.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. La convocatòria i la coordinació dels Grups de Treball correspondran a la
presidència del Consell, que podrà delegar la convocatòria en la secretaria quan
ho consideri oportú.

A

1. El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva especificitat, serà flexible
i adequat a la urgència de cada tema.

En tot allò no previst per aquestes normes reguladores ni en les del reglament de
participació ciutadana de l’Ajuntament de Torelló, correspon a la presidència del Consell
adoptar la decisió que consideri més adient d’acord amb els criteris generals que
inspiren les dites normes, informant al Plenari en la següent sessió per a la seva

B

DISPOSICIÓ FINAL

ratificació i, si s’escau, proposant la corresponent modificació de la normativa.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 27-11-2017
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Jaume Vivet i Soler.
Alcalde de Torelló.

A

Torelló, 6 d’octubre de 2017.
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