Decret pel qual es crea i regula el Consell de la Cultura de les Illes
Balears
Preàmbul
L’article 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, relatiu als drets de participació de la ciutadania, estableix
que els poders públics han de promoure la participació dels agents econòmics i socials
del conjunt de la societat civil en els assumptes públics en condicions d’igualtat,
directament o per mitjà de representants, i participar, per tant, en el desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural. L’article 18 aborda drets de totes les persones en
l’àmbit cultural i exposa que les institucions públiques han de promoure el dret a
accedir en condicions d’igualtat a la cultura, a la protecció i defensa de la creativitat
artística, científica i tècnica tant individualment com col·lectivament i disposa que els
poders públics han de vetllar pel respecte a la diversitat cultural de la comunitat
autònoma i el seu patrimoni històric.
La creació del Consell de les Arts és un dels compromisos de l’Acord per a l’estabilitat
política i el futur sostenible de les Illes Balears de 2007, en què la majoria de partits
polítics acorden, per tal de garantir l’estabilitat política i un futur de progrés,
d’avenços i de modernitat per a les Illes Balears, una sèrie de mesures entre les quals
figura el foment i la promoció dels creadors i artistes locals, la millora de la xarxa
d’equipaments culturals i la creació del Consell de les Arts i la Cultura; Consell que es
crea d’àmbit balear, sense perjudici de la possible creació de consells de cultura
insulars o locals. En aquest sentit, el Consell de la Cultura de les Illes Balears, com a
màxim òrgan de canalització de la participació de la ciutadania en les polítiques
públiques en matèria de cultura, es constitueix també com a organisme que
acompanyarà la creació dels consells de la cultura insulars i locals, tenint en compte
els principis de bona regulació establerts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques i la facultat
que l’Estatut atorga al Govern per dictar els principis generals en les competències que
els consells insulars tenen com a pròpies (article 58.3 de l’Estatut d’autonomia) com és
el cas de les referents a patrimoni monumental, cultural, històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en el seu àmbit territorial, dipòsit legal de
llibres, activitats artístiques i culturals. Foment i difusió de la creació i la producció
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teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.
Promoció i animació sociocultural, museus, arxius i biblioteques de titularitat
autonòmica, en el seu àmbit territorial. Conservatoris de música, serveis de belles arts,
hemeroteques i institucions semblants d’àmbit insular (article 70, punts 6, 18 i 19).
Tot i que han passat deu anys des de l’elaboració de l’Estudi previ per a la creació del
Consell de les Arts i la Cultura de les Illes Balears, impulsat per la Conselleria
d’Educació i Cultura a principis de 2008, moltes de les reflexions i propostes que s’hi
inclouen segueixen sent vàlides per reprendre i fer realitat la creació d’un organisme
que contribueixi decisivament a assolir les responsabilitats del Govern balear en
matèria de cultura i que aquest organisme sigui un espai permanent de participació
activa de la ciutadania en el desenvolupament cultural de les Illes Balears.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports està elaborant el Pla de Cultura de les
Illes Balears 2017-2027, que es constitueix con un full de ruta amb referència al
desenvolupament de l’acció i la política cultural a les Balears, tenint en compte l’àmbit
de competències del Govern en matèria de cultura. Un Pla que podrà esdevenir la base
a partir de la qual obrir els debats i reflexions entorn a la cultura a les Illes Balears.

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte crear i regular el Consell de la Cultura de les Illes Balears
(en endavant, CCIB) com a màxim òrgan de participació del sector cultural i de la
ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques en matèria de cultura, de
les accions que se’n derivin i de la promoció exterior de la creació cultural de les Illes
Balears.
Article 2
Naturalesa i adscripció
a.

El CCIB es constitueix com a òrgan de naturalesa assessora i participativa,
la finalitat del qual és la d’esdevenir un òrgan de reflexió i debat entorn a
les polítiques públiques en matèria de cultura, que ha d’actuar amb
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autonomia i independència en el compliment de les seves finalitats i en el
desenvolupament de les seves tasques i que ha de treballar en el marc del
Pla de Cultura de les Illes Balears.
b.

El CCIB s’adscriu a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o a la
Conselleria competent en matèria de cultura.

c.

El Consell de la Cultura es regeix per aquest Decret i pel reglament de
funcionament intern, que serà elaborat pel CCIB.

Article 3
Són funcions del Consell de Cultura:
a.

Col·laborar amb la conselleria competent en l’àmbit de cultura en el
desenvolupament del Pla de Cultura i els corresponents plans estratègics
sectorials, sempre dins del marc competencial del Govern balear.

b.

Proposar a la Conselleria de Cultura del Govern balear metodologies de
treball col·laboratives, que puguin incloure en els debats i les reflexions
sobre la política cultural diferents professionals, científics, acadèmics de
diferents disciplines, artistes, grups i moviments socials o altres sectors
ciutadans.

c.

Informar i elaborar propostes i recomanacions sobre les mesures principals
en matèria de cultura impulsades pel Govern balear: pressupostos,
avantprojectes de llei, creació de nous equipaments o organismes culturals
o les grans inversions i elaborar dictàmens quan així ho sol·liciti la
persona màxima responsable en matèria de cultura del Govern balear.

d.

Opinar i assessorar institucions i entitats sobre aquelles mesures i aspectes
que sol·licitin aquests organismes.

e.

Proposar membres participants als jurats dels premis o altres certàmens o
concursos que suposin la selecció de persones i/o projectes, que es
convoquin des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i dels
organismes adscrits a aquesta.

f.

Cooperar en el desenvolupament del projecte de l’Observatori de la Cultura
que tingui entre les seves funcions generar informació sobre l’àmbit
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cultural a través de recerques, elaboració d’estadístiques i mapatges,
anàlisi de la realitat cultural de les Illes Balears, de les debilitats i fortaleses
dels sectors, l’avaluació dels equipaments i entitats, les subvencions
públiques, indicadors quantitatius i de retorn social i mecanismes de
seguiment. La conselleria competent en matèria de cultura haurà de
facilitar els mitjans necessaris per a l’acompliment d’aquestes funcions.
g.

Elaborar l’Informe Anual de la Cultura a les Illes Balears, que haurà
d’incloure una valoració sobre les polítiques i l’acció cultural de les
administracions en matèria de cultura, com ara la gestió i difusió del
patrimoni, dels equipaments públics, les mesures de suport al teixit
cultural i a la indústria creativa, les actuacions en matèria de projecció
internacional i la generació d’espais de diàleg entre l’administració i la
ciutadania.

h.

Col·laborar amb els organismes de la conselleria competent en matèria de
cultura, i en funció dels reptes i objectius determinats al Pla de Cultura,
assessorant en la definició dels sistemes d’ajuts i en la revisió dels
existents, amb referència als programes de suport a la recerca, creació, a
projectes artístics i organitzacions i associacions culturals.

i.

Crear espais de diàleg amb els consells insulars i els seus organismes
anàlegs al Consell de Cultura.

j.

Col·laborar en la creació d’espais per al diàleg entre els sectors culturals i
el Govern balear.

1.

Qualsevol altra funció o encàrrec que li assigni la conselleria competent en
l’àmbit de cultura i especialment aquelles que tinguin a veure amb el
desenvolupament dels objectius, principis i compromisos recollits al Pla de
Cultura de les Illes Balears.

Capítol 1I
Estructura organitzativa i composició del CCIB
Article 5
Òrgans i funcionament
El Consell de la Cultura de les Illes Balears s’estructura a través dels òrgans següents:
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a) El Ple
b) La Comissió Executiva
Són òrgans unipersonals de govern del Consell de la Cultura de les Illes Balears:
a) La presidència i la vicepresidència
b) La secretaria
Article 6
El Ple
És el màxim òrgan de representació i decisió del CCIB i li corresponen les màximes
facultats de direcció del Consell. El pot convocar la presidència o les 2/3 parts dels
membres del Ple.

Funcions
a.

Aprovar les línies d’actuació i el programa anual del CCIB.

b.

Elegir els membres de la comissió executiva, en funció del que s’estableixi al
reglament de funcionament intern.

c.

Aprovar totes les normatives que afectin el funcionament del Consell.

d.

Acordar la creació de comissions sectorials, per iniciativa del Ple o a
proposta de la Comissió Executiva.

e.

Aprovar les noves incorporacions al Ple.

f.

Aprovar els informes.

Composició, nomenament i mandat del Ple
a.

Són nomenats per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

b.

El mandat és de 4 anys, renovables per un nou mandat de 4 anys més com a
màxim.

c.

El Ple s’haurà de reunir 2 vegades a l’any de forma ordinària i amb caràcter
extraordinari tantes vegades com sigui necessari.

d.

El Ple del Consell de la Cultura de les Illes Balears té la composició següent:
Estarà format per 1 (un) representant de cadascuna de les següents
institucions, organismes i entitats. Quan hi hagi més d’una associació
representant d’un sector se seleccionarà la d’àmbit balear o se seleccionarà un
representant entre totes elles i s’anirà alternant sota una periodicitat anual.
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-

Conselleria competent en matèria de cultura del Govern balear. Director/a
general de Cultura i cap de departament com a suplent.

-

Conselleria competent en matèria d’educació del Govern balear. Director/a
general d’Innovació Pedagògica i cap de departament com a suplent.

-

Consell de la Joventut de les Illes Balears. President/a o persona en qui
delegui.

-

Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC). Una persona de reconegut
prestigi nomenada pel plenari del Consell.

-

Consell Insular de Mallorca (CIMA). Conseller/a en matèria de cultura o
persona en qui delegui.

-

Consell Insular de Menorca (CIME). Conseller/a en matèria de cultura o
persona en qui delegui.

-

Consell Insular d’Eivissa. Conseller/a en matèria de cultura o persona en qui
delegui.

-

Consell Insular de Formentera. Conseller/a en matèria de cultura o persona
en qui delegui.

-

Federació de les Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). President/a o
persona en qui delegui.

-

Universitat de les Illes Balears (UIB). Vicerector/a de Projecció Cultural,
Universitat Oberta i Seus Universitàries o persona en qui delegui.

-

IB3, Radiotelevisió de les Illes Balears. Una persona representant del consell
assessor de continguts i programació d’IB3.

-

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) Gerent.

-

Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Director/a gerent.

-

Institut d’Indústries Culturals (ICIB). Director/a gerent.

-

Institut Ramon Llull (IRL). Director/a.

-

Institut d’Estudis Catalans (IEC). Delegat a les Illes.

-

Obra Cultural Balear (OCB). President/a o coordinador/a.

-

Institut Menorquí d’Estudis (IME). President/a.

-

Institut d'Estudis Eivissencs (IEE). President/a.

-

Obra Cultural Balear Formentera (OCBF). President/a.

-

Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional. President/a.

-

Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de productores audiovisuals de les Illes Balears.

-

Associació o associacions d’escriptors i dramaturgs de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de professionals de la gestió cultural de les Illes
Balears.

-

Associació o associacions d’actors i actrius professionals de les Illes Balears.

-

Associació o associacions d’empreses d’arts escèniques de Balears.
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-

Associació o associacions d’artistes visuals de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de cineastes de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de galeries d’art de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de comissaris i crítics d’art de les Illes Balears.

-

Associació o associacions de música de les Illes Balears.

-

Fins a 3 persones o col·lectius, nomenades o nomenats per la persona
màxima responsable en Cultura al Govern balear, que destaquin per la seva
contribució a l’àmbit cultural a les Illes Balears.

Nous membres del Consell de la Cultura
-

El Ple pot proposar la incorporació de nous membres, sota criteris d’equilibri
territorial i/o sectorial, entre entitats, agrupacions o col·lectius de l’àmbit
cultural, social o educatiu, amb o sense personalitat jurídica, que es
consideri d’interès especial que hi participin.

-

El Ple podrà convidar puntualment experts o representants d’altres
institucions, associacions culturals o socials que puguin interessar per la
reflexió o anàlisi de temes específics.

-

Es tindran en compte criteris de paritat, per tal d’assolir una presència
equilibrada d’homes i dones en el Consell i les comissions que es puguin
crear.

Article 7
La Comissió Executiva
La Comissió Executiva és l’òrgan encarregat d’executar els acords del Ple de CCIB i
responsable de la gestió ordinària del Consell.
Funcions
a.

Proposar el programa anual d’actuació per a aprovació del Ple, així com els
plans plurianuals que es considerin necessaris.

b.

Proposar al Ple l’aprovació i la modificació del reglament de funcionament
intern.

c.

Informar sobre les noves sol·licituds d’admissió al Ple.

d.

Proposar la creació de comissions de treball i altres processos participatius
que es puguin impulsar.
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e.

Proposar membres de les comissions de valoració de projectes, per la
selecció de responsables d’equipaments culturals, de jurats en l’àmbit de les
competències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

f.

Executar els acords del Ple del CCIB.

g.

Col·laborar en la definició del projecte de l’Observatori de la Cultura de les
Illes Balears.

Composició i nomenament
a.

La Comissió Executiva estarà formada per 7 membres, inclosa la Presidència
i Vicepresidència. La Comissió es nomenada pel Ple, entre els seus membres,
tal com s’estableixi al reglament de funcionament intern.

b.

La Comissió pot nomenar el secretari o la secretària, d’entre els membres
del Consell, que actuarà amb veu però sense vot.

c.

La Comissió es reuneix amb caràcter ordinari de forma bimensual i amb
caràcter extraordinari, tantes vegades com sigui necessari convocar-la.

d.

Assistiran a totes les reunions del Ple.

Article 8
La Presidència i Vicepresidència
Elecció
La Conselleria competent en matèria de cultura nomenarà la Presidència i
Vicepresidència a proposta del Ple, que haurà d’oferir 3 noms com a possibles
candidats o candidates.
Funcions
a.

Exercir la representació del CCIB.

b.

Convocar, presidir i moderar les reunions del Ple.

c.

Determinar l’ordre del dia de les sessions del Ple, segons les necessitats de
funcionament del Consell i prèvia consulta als membres del Ple.

d.

Coordinar l’execució dels acords adoptats per la Comissió Executiva.

e.

Representar el Consell en les relacions amb el Govern i exercir de portaveu
del CCIB.

f.

La presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la
col·laboració de la vicepresidència, escollida pel Ple entre els seus membres.

g.

La vicepresidència substitueix la presidència en cas necessari.

Article 9
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La Secretaria
Actuarà com a secretari o secretària un funcionari o una funcionària de la Direcció
General de Cultura o la competent en matèria de cultura, ho farà amb veu però sense
vot. Es nomenarà titular i suplent.
Funcions
a.

Preparar les ordres del dia i redactar les actes de les reunions.

b.

Convocar les reunions del Ple i de la Comissió Executiva, en coordinació amb
la Presidència.

c.

Rebre i canalitzar totes les comunicacions que es remetin al CCIB.

d.

Desenvolupar les tasques administratives.

e.

Les tasques que se li puguin atribuir en el reglament de funcionament
intern.

f.

Emetre certificacions.

Article 11
Les comissions
a.

Estan constituïdes per persones membres del Ple, les quals poden integrar
persones expertes en les matèries de què es tracti. Actuen sota la direcció
de la presidència del Ple.

b.

Les comissions que es creen a través del present Decret són:
a. Comissió Cultura i Educació
b. Comissió Cultura i Ciutadania
c. Comissió Patrimoni
d. Comissió del Llibre i la Lectura

c.

El Ple determina la seva composició.

d.

Són grups de treball amb l’objectiu d’elaborar projectes, informes o
propostes.

e.

Les comissions poden ser sectorials o temàtiques en funció del que
estableixin els principis estratègics del CCIB.

Capítol III
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Retribucions i indemnitzacions
Article 10
Despeses derivades de l’assistència a reunions o de desplaçaments en l’exercici de les
seves funcions de representació
a. Els membres de la Comissió Executiva tenen dret a rebre retribucions o
indemnitzacions d’acord amb la normativa aplicable i segons s’estableixi al
reglament de funcionament intern.
b. Els membres del Consell de la Cultura tenen dret a despeses en concepte de
desplaçament per representació i segons s’estableixi al reglament de
funcionament intern (o segons decret de la Conselleria).

Disposició transitòria primera
La presidència del primer ple del Consell de la Cultura l’exercirà la persona màxima
responsable del Govern en matèria de cultura fins a la selecció del càrrec. A partir
d’aquell moment el conseller o consellera de Cultura exercirà la presidència honorífica.
Disposició transitòria segona
En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, la persona titular de
la conselleria del Govern de les Illes Balears en matèria de cultura ha de nomenar els
membres del Consell de la Cultura de les Illes Balears.
Disposició transitòria tercera
La infraestructura administrativa necessària per al funcionament del CCIB
s’adscriu a la Direcció General de Cultura.
Disposicions finals

Disposició final primera
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Es faculta la persona titular de la conselleria del Govern de les Illes Balears en
matèria de cultura perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti les
disposicions i adopti les mesures necessàries per a l’execució i desplegament
del que estableix aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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