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ORGANITZACIÓ del Consell Valencià de Cultura 
 
 
El Consell Valencià de Cultura es regix per òrgans col·legiats i 
unipersonals, l’estructura bàsica dels quals és la que es pot veure a la 
figura. 
 
Són òrgans de govern:  
 

1. el Ple del Consell 
2. la Comissió de Govern 
3. el president  

 
Són òrgans informatius i de treball: les comissions permanents i les 
temporals 
 
El Ple del Consell Valencià de Cultura, a proposta del president, d’acord 
amb la Comissió de Govern, o per iniciativa de la tercera part dels seus 
membres, aprovarà les comissions permanents i les temporals que crega 
oportunes per a la preparació dels estudis, informes o dictàmens que hagen 
de ser sotmesos posteriorment a la consideració dels seus òrgans de 
govern. 
 

1. les comissions permanents: tenen caràcter de comissions 
permanents, sense perjudici d’altres que puguen crear-se en el 
futur, les següents 

 
a. Comissió de les Arts 
b. Comissió de les Ciències 
c. Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària 
d. Comissió de Llegat Històric i Artístic 
e. Comissió de Promoció Cultural 
 

2. les comissions temporals: tenen el caràcter de comissions 
temporals les que es creen per a fins concrets i s’extingixen a 
l’acabament del treball encomanat; en la pràctica hi ha dos tipus 

 
a. les ponències: es creen al si del Ple del Consell i informen 

directament a aquest. 
b. Els grups de treball: es creen dins les comissions permanents; 

els seus informes són aprovats per la comissió matriu i, 
posteriorment, pel Ple. 
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EL Ple 

 
El Ple del Consell Valencià de Cultura és l’òrgan màxim de decisió de la 
institució. Totes les qüestions que afecten la cultura valenciana quedaran 
reservades a la decisió del Ple del Consell. 
 
Està integrat pel president, el vicepresident, el secretari i tots els altres 
membres de la institució. 
 
Corresponen al Ple del Consell les competències següents: 
 

a)  Elaborar el Reglament d'Organització i Funcionament, i les seues 
possibles modificacions, i elevar-lo al Govern Valencià perquè 
l'aprove. 

b)  Aprovar la memòria anual. 
c)  Aprovar l'avantprojecte de despeses de la institució perquè s'eleve al 

Govern Valencià, i també les possibles modificacions i la liquidació 
d'aquest. 

d)  Aprovar els dictàmens i els informes que haja d'emetre la institució 
d'acord amb allò que es disposa en els articles 5 i 6 de la Llei del 
Consell Valencià de Cultura. 

e) Proposar al President de la Generalitat Valenciana la distinció 
d'aquelles persones, entitats o institucions, les quals, per llur treball 
o per llur provada dedicació a l'estudi, la defensa o la promoció de la 
cultura valenciana, se n'hagen fet mereixedores. 

f)  Aprovar els plans o programes d'actuació per a cada exercici 
econòmic. 

g)  Constituir les comissions o ponències d'acord amb allò que es 
preveu en l'article 22 de la Llei del Consell Valencià de Cultura, i 
designar-ne els components i els presidents. 

h)  Aprovar el règim ordinari de reunions, i, quan pertoque, el de les 
reunions de les comissions o ponències. 

i)  Fer propostes de nomenament i de remoció dels representants del 
CVC o dels vocals membres que per norma corresponga en els 
organismes o entitats fixats per Llei o Reglament. 

j)  Proposar al Govern Valencià l'aprovació de la plantilla de personal 
al servei de la institució, i la seua estructura orgànica. 

k) Qualsevol altre que li atribuïsquen la Llei del Consell Valencià de 
Cultura i el present Reglament d'Organització i Funcionament. 

l)  Les altres que el President de la Generalitat Valenciana, les Corts 
Valencianes o el Govern Valencià li encarreguen. 

m) Aprovar o rebutjar els acords i les decisions que li traslladen les 
diverses comissions. 
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n) Entre altres competències atribuïdes al Ple del Consell hom pot 
assenyalar l'elecció del Vicepresident, del Secretari i dels quatre 
membres de la Comissió de Govern, i la verificació del fet que s'han 
complert les causes de cessament i d'incompatibilitats previstes. 

o) El Ple té, també, la potestat d'elaborar el Reglament d'Organització i 
Funcionament del Consell Valencià de Cultura i elevar-ho per a la 
seua aprovació al Govern Valencià, de conformitat amb l'article 17 
de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'article 38 de 
la Llei 5/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià. 

 
A més, el Consell Valencià de Cultura, a iniciativa de la majoria absoluta 
dels membres presents en la reunió, i a fi de vetlar per la defensa i la 
promoció dels valors culturals i lingüístics valencians, podrà elaborar 
aquells informes o dictàmens que considere escaients. 
 
Funcionament del Ple del Consell Valencià de Cultura 
 
El Consell Valencià de Cultura es reunix en sessions ordinàries i 
extraordinàries:  
 

− les reunions ordinàries tenen lloc d’acord amb el calendari que, 
anualment, presenta el president al ple per a la seua aprovació i 
publicació. Tot i que Reglamentàriament el Ple ha de reunir-se 
trimestralment, en la pràctica, es reunix mensualment. 

− Es convoquen reunions extraordinàries del Ple i de la Comissió de 
Govern quan ho decidix el president, o a proposta raonada d’una 
tercera part dels membres integrants de l’òrgan corresponent. 

 
Els acords s’adopten per majoria dels presents, llevat dels casos previstos 
en el Reglament del Consell. En cas d’empat, el president té el vot decisori. 

 
 

El President 
 

El president de la Generalitat Valenciana nomena per decret el president 
del Consell Valencià de Cultura entre els seus membres, després de 
l’audiència prèvia d’aquests, i també en decreta el cessament. 
 
Les competències del president són les següents: 
 

a)  La representació legal de la institució. 
b)  Convocar, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar-ne les reunions. 
c) Dirigir tots els seus organismes i dependències. 
d)  Ordenar els pagaments. 
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e)  Vetllar pel compliment dels acords del Ple i de la Comissió de 
Govern. 

f)  Qualsevol altra facultat de règim intern o d'administració que no 
estiga atribuïda al Ple del Consell o a la Comissió de Govern. 
 
 

La Comissió de Govern 
 
La Comissió de Govern està integrada pel president, el vicepresident i el 
secretari del Consell, i quatre membres d’aquest. Els càrrecs de la Comissió 
de Govern s’elegixen cada tres anys, llevat del president, vicepresident i 
secretari, i poden ser reelegits. 
 
Les competències de la Comissió de Govern són les següents: 
 

a)  Elaborar l'avantprojecte anual de despeses. 
b)  Elaborar el projecte de memòria anual. 
c)  Dirigir i controlar l'execució del pressupost del CVC i preparar-ne la 

liquidació. 
d)  Determinar la tramitació dels escrits i les peticions dirigides a la 

institució. 
e)  Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació 

administrativa, dins els límits legals i pressupostaris. 
f)  Disposar les despeses pròpies dels serveis del Consell, dins els límits 

legals i pressupostaris. 
g)  Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a consideració pel 

president i que no estiguen atribuïdes al Ple del Consell. 
h)  Qualsevol altra competència que li atribuïsca la Llei del Consell 

Valencià de Cultura o aquest Reglament d'Organització i 
Funcionament, i la resta que no estiguen atribuïdes a cap òrgan 
específic. 

i)  Informar al president de les Corts Valencianes i la Presidència de la 
Generalitat Valenciana de les activitats i funcionament del Consell 
Valencià de Cultura. 

 
 

La Comissió de les Arts 
 
Funcions: 
 
S’encarrega d’estudiar i promoure tot allò relacionat amb les arts 
plàstiques, escèniques i musicals contemporànies. 
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La Comissió de les Ciències 
 
Funcions: 
 
Té com a objectiu estudiar i promocionar tot allò relacionat amb les 
ciències i la tecnologia. 
 
 

La Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària 
 
Funcions: 
 
Estudia aquelles matèries de caràcter jurídic que se sotmeten a la seua 
consideració, i interpreta el reglament a instància del Ple, de qualsevol 
comissió o de qualsevol dels seus membres. 
 
 

La Comissió de Llegat Històric i Artístic 
 
Funcions: 
 
Té al seu càrrec l’estudi del patrimoni cultural valencià en les seues 
diverses facetes, moments i manifestacions. 
 
 

La Comissió de Promoció Cultural 
 
Funcions: 
 
Té la funció de promoure i informar sobre aspectes de la realitat cultural 
valenciana. 
 
 

Les Ponències i els Grups de treball temporals 
 
 

Com s’ha dit més amunt, les ponències i els grups de treball són 
comissions temporals que conclouen quan presenten els seus treballs a 
l’aprovació del Ple. Normalment, els grups de treball s’organitzen dins les 
comissions permanents i les ponències es conformen amb membres de 
diferents comissions. Els grups de treball estan formats per tres o quatre 
persones, un dels quals fa funcions de coordinador. Les ponències tenen 
un president –normalment, el president del Consell— i un secretari, i són 
més nombroses que els grups de treball.. 
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Algunes de les ponències i grups de treball que s’han organitzat en el 
Consell, són les següents: 
 

− Ponència sobre Sagunt, que elaborà l’informe “Sobre l’estat crític del 
patrimoni històric de Sagunt i propostes d’actuació” (2001) 

− Ponència sobre l’Horta, que elaborà el “Dictamen sobre l’Horta de 
València” (2000) 

− Ponències sobre el Museu Marítim que elaborà l’informe sobre el 
“Museu Marítim de València” (2000) 

− Grup de treball sobre l’avantprojecte de Llei de les Arts Escèniques 
(2000) 

− Grup de treball sobre el projecte de Museu Imaginari de la Literatura 
Valenciana (2000) 

− Grup de treball sobre els Accessos nord al port de València (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


